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Förord

Man skulle kunna tro att ett examinationsarbete är en enkel ekvation: en student + en idé + ett 

intensivt arbete i två månader = en magisteruppsats. Det är dock inte så enkelt. Ekvationen skulle 

inte  gå  ihop  utan  många  andra  variabler!  Jag  vill  passa  på  att  tacka  alla  respondenter  och 

informanter som fann tid att delta i undersökningen. Tack till Elsie Oja för förtroendet att utföra 

uppdraget för Luleå kommun. Jag vill tacka min tålmodiga sambo för allt stöd och för hjälpen med 

korrekturläsning.  Ett  särskilt  tack  till  Anna  för  alla  tidiga  kafferaster  och  sena  middagar  på 

universitetsbiblioteket, för bollandet med idéer, för tips och behövlig distraktion. I dig har jag funnit 

en riktig vän! 

Denna undersökning skulle inte varit möjlig att genomföra utan er.

Umeå universitet

Umeå den 30 maj 2012

Eugenia
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Abstract 

The purpose of this study is to examine web-based recruitment to short term summer jobs at the Social  
Services  Department  in  Luleå  municipality  in  Sweden.  Recruitment  goals,  selection  options  on  the 
recruitment homepage Offentliga Jobb and recruitment practices were analysed in order to reach a deeper  
understanding of the interactions between these three levels in the selection process. Pre-selection through 
Offentliga Jobb was a special concern of the study. Different consciousness levels in the selection process are  
emphasised according to Anthony Giddens' structuration theory. Ten recruiters from different parts of the  
department were interviewed. Due to the qualitative nature of the study the conclusions concern only the 
actual respondents and can not be generalised to the whole population of recruiters. Selection options and  
selection practices at the Social Services Department were found to mostly correspond with the municipality  
guidelines for recruitment as well as with policy documents such as shared values. There are however some 
concerns about the Offentliga Jobb homepage not being user friendly. There is room for improvement in  
some rooted selection practices such as using age to measure social skills of the applicants and applying a  
slightly different skill-set profile to applicants with perceived international background. The importance of  
making a universal skill-set profile for all applicants and of reflexions on the selection criteria at discursive  
level of consciousness is emphasised.
Keywords: recruitment, web-based recruitment, selection, pre-selection, policy, equal opportunities.
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1. Inledning

IT-baserad rekrytering är ett  växande forskningsfält då IT-stöd för rekryteringen har öppnat nya 

horisonter för HR-specialister  och på många sätt  förändrat urvalsmetoder.  Det finns en rad nya 

faktorer som spelar en viktig roll i urvalsprocessen: tekniska möjligheter i rekryteringsarbete utgör 

ett slags ramverk både för rekryterare och för sökande (Walker, 2001). Bakom dessa verktyg och 

urvalsprocessen finns människor vilkas rutiner, åsikter och attityder i stor utsträckning avgör vilka 

sökande som kommer in i organisationen. Det vore intressant att undersöka samspelet mellan de 

tekniska möjligheterna och urvalspraktikerna i organisationen för att få en djupare förståelse för 

urvalsprocessen. 

I de undersökningar som hittills behandlat urval som en del av rekryteringen har fokus ofta legat på 

effektiv  rekrytering  ur  ett  organisationsperspektiv  och  upplevelsen  av  rättvisa  ur  de  sökandes 

synvinkel (Boxall and Purcell, 2008. S. 177). Många av dem har behandlat långtidsanställningar till 

tjänstemannaposter  och  chefspositioner.  Här  finns  utrymme för  att  undersöka  rekryteringen  till 

kortsiktiga  anställningar  till  icke-tjänstemannaposter.  I  den  svenska  rättsliga  och  kulturella 

kontexten  ska LAS (Lag om anställningsskydd) samt  arbetsrättsliga krav enligt  MBL (Lag om 

medbestämmande i arbetslivet) beaktas, liksom krav på samverkan med fackliga organisationer. Det 

finns dock anställningar då det fackliga perspektivet är mindre aktuellt, t.ex. vikariat och kortare 

anställningar. 

Socialförvaltningen i Luleå kommun anställer ca 500 sommarvikarier om året till sin verksamhet. 

Enligt årets annons ska 300 platser fyllas till sommaren 2012. Enligt personalavdelningen har 1527 

ansökningar  om  sommarjobbet  kommit  in1.  Sedan  rekryteringsstödet  Offentliga  Jobb  började 

användas för denna massrekrytering finns samtliga sökande tillgängliga för alla rekryterare inom 

Socialförvaltningen.  Rekryterarnas  behov  av  sommarvikarier  varierar.  De  rekryterare  som 

intervjuades i denna undersökning har behövt mellan 1 och 25 personer. I och med att en chef som 

behöver  rekrytera  t.ex.  10  vikarier  har  tillgång  till  1527  sökande  blir  urvalsprocessen  mycket 

omfattande, och urvalet före intervjun spelar en viktigare roll eftersom varje rekryterare väljer bort 

fler sökande utan intervju. 

Rekryteraren  kan  förväntas  intervjua  färre  personer  till  varje  utannonserad  plats  inför  ett 

1 Informationen hämtad den 22 maj 2012.
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sommarvikariat jämfört med en tillsvidaretjänst. Många kortsiktiga anställningar ska tillsättas under 

tidspress,  och  de  kända  urvalsmekanismerna  kan  förväntas  fungera  på  ett  annat  sätt  i  denna 

speciella men ofta förekommande situation. Detta gör situationen intressant att undersöka.

Den ovan beskrivna  situationen kan förväntas  medföra  extra  diskrimineringsrisker  då  det  finns 

mindre  utrymme  för  skyddsåtgärder  mot  diskriminering.  Både  på  kommunens  hemsida,  i 

jobbannonsen och i kommunens rekryteringsriktlinjer framgår det att kommunen som organisation 

strävar efter ”jämn ålders- och könsfördelning samt kulturell mångfald”2. I och med tidspressen kan 

rekryteraren möta stora utmaningar i arbetet mot dessa mål.

 1.1 Syfte och frågeställningar
I en organisationen finns det gemensamma uppfattningar om normer, hur olika processen bör se ut. 

Normer  som  ska  gälla  för  alla  i  organisationen  skrivs  in  i  policydokument  och  riktlinjer. 

Målsättningen avgör dock inte processen utan det finns fler dimensioner i den. Om internetbaserade 

verktyg används för en viss process utgör dessa verktyg en viss referensram för processen: Vad är 

det möjligt att göra med hjälp av verktyget? Är det möjligt att göra det som enligt policy ska göras? 

Människor som faktiskt driver processen framåt utgör ytterligare en dimension. De kan välja att 

använda eller inte använda sig av en viss teknisk möjlighet, de kan följa policynormen, bryta mot 

den, tolka normen på olika sätt, hitta olika strategier för att nå gemensamma mål. 

Syftet med detta arbete är att studera rekryteringspraktiker på tre plan: interna och externa mål med 

vikarierekryteringen, tekniska urvalsmöjligheter i kombination med praktiker kring användning av 

dessa tekniska möjligheter och – sist men inte minst – urvalspraktiker som rekryterare vid Luleå 

kommuns  socialförvaltning  tillämpar  vid  vikarierekryteringen.  Dessa  tre  nivåer  kan  förväntas 

påverka varandra, och undersökningen ger förhoppningsvis en klarare bild hur de samspelar. Målet 

är att rekryterare med hjälp av denna information ska kunna minska diskrimineringsriskerna.

Hemsidan  www.offentligajobb.se (benämns  hädanefter  OJ)  är  ett  HR-verktyg  som används  för 

massrekryteringen av sommarvikarier vid Luleå kommuns socialförvaltning. I denna undersökning 

kommer  det  IT-stödet  att  analyseras  i  relation  till  mål  med  vikarierekrytering.  Fokus  i 

undersökningen ligger på jämlikhetsperspektiv och mångfald med tanke på de diskrimineringsrisker 

2 se annonsen i bilaga 1.
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som kan uppstå under den delen av rekryteringsprocessen som utförs via OJ. 

Följande frågeställningar besvaras i arbetet:

1. Vilka mål med rekryteringen, och särskilt den del som gäller urvalet, finns formulerade i 

organisationens policydokument? Vilka mål arbetar rekryterarna mot inom Luleå kommuns 

socialförvaltning  när  de rekryterar  sommarvikarier?  Hur relateras  dessa mål  till  målen  i 

policydokumenten?

2. Motsvarar  de  tekniska  möjligheter  för  urvalet  i  IT-stödet  OJ  de  mål  med 

vikarierekryteringen som organisationen och rekryterare strävar mot? Särskilt fokus ligger 

på förutsättningar för diskrimineringsförebyggande rekrytering genom Offentliga Jobb. 

3. Hur används sökfunktionerna i OJ av rekryterarna? Hurudana är deras attityder mot OJ som 

IT-stöd?

4. Vilka  urvalsstrategier  och  praktiker  har  rekryterarna  på  Socialförvaltningen?  Vilka 

urvalskriterier använder de sig av och vilka egenskaper värderar de i vikarierekryteringen? 

På vilken medvetenhetsnivå ligger deras urvalskriterier? 

 

Urvalskriterierna och urvalsprocessen hos rekryteraren relateras till rekryteringsmålen på individ- 

och organisationsnivå samt till de tekniska möjligheter som finns tillgängliga för urvalsarbete i OJ. 

Särskild uppmärksamhet ägnas åt diskrimineringsrisker. 
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2. Teoretiskt ramverk

Den teoretiska basen i  denna undersökning utgörs  av två teorier  om medvetande,  attityder  och 

beteende.  Den ena teorin är en del av Anthony Giddens strukturationsteori  och behandlar olika 

medvetenhetsnivåer.  Genom att  undersöka  hur  medvetna  rekryterarna  uppger  sig  vara  om sina 

urvalskriterier  och  kravprofil  utifrån  denna  teori  skapas  en  bild  av  deras  urvalspraktiker.  De 

gemensamma åsikter  och  praktiker  kring  rekrytering  som inte  ligger  på  hög  medvetenhetsnivå 

diskuteras utifrån Edgar H. Scheins definition av organisationskultur.

När Giddens diskuterar olika medvetenhetsnivåer argumenterar han mot att anamma uppfattningen 

om dessa från Freud (Giddens, 1984). Han ersätter uppdelningen i jaget, detet och överjaget med tre 

medvetenhetskategorier:  grundläggande  säkerhetssystem,  praktiskt  medvetande och  diskursivt  

medvetande. Grundläggande säkerhetssystem är medvetandenivån för instinktiva handlingar. Denna 

nivå  är  inte  aktuell  i  denna undersökning,  medan de  två  högre  nivåerna  och skillnaderna  dem 

emellan  är  ytterst  viktiga.  Att  vara  medveten  på  en  praktisk  nivå  innebär  enligt  Giddens  att 

”registrera  diverse  stimuli  i  omgivningen”  (Ibid.  S.  44).  Enligt  honom  används  det  praktiska 

medvetandet när ett inlärt beteende utövas. Människan reproducerar då normer som anammas under 

socialiseringen utan att reflektera över dem. Det diskursiva medvetandet innebär att människan inte 

bara registrerar händelser eller handlingar, utan även reflekterar över deras innebörd och för ett 

resonemang  kring  dem.  När  rekryterarnas  urvalspraktiker  undersöks  är  medvetenhet  en  viktig 

aspekt att uppmärksamma. Lägre medvetenhetsnivå riskerar att lämna mer utrymme för statistisk 

diskriminering.

Man kan fråga sig om rekryterarnas inlärda beteende enbart  innebär negativa konsekvenser för 

organisationen. Enligt Edgar H. Schein behöver detta inte vara fallet. Den organisationskultur som 

råder  inom en  viss  grupp i  organisationen  anammas  dock ofta  som helhet  av  medlemmarna  i 

gruppen.  Detta  kan  innebära  att  destruktiva  mönster  anammas  tillsammans  med  konstruktiva 

(Schein, 2004). 

Schein definierar organisationskultur som ”ett mönster av delade attityder inlärt i en grupp som har 

använt det mönstret för extern anpassning och intern integrering tillräckligt länge och framgångsrikt 

för att lära ut det till nya medlemmar i gruppen som ett rimligt sätt att tänka, förstå och handla i 
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relation till dessa uppgifter”  (Schein, 2004. S. 17.). Konflikter eller missförstånd kan uppstå när 

dessa gemensamma attityder kommer i konflikt med andra attityder och värderingar. Schein kopplar 

konflikter  mellan organisationskulturen och andra  värderingar  till  gruppens stabilitet:  hur  länge 

gruppens medlemmar har varit med i denna grupp, hur ofta byts medlemmarna ut och hur många 

delgrupper med delade erfarenheter finns inom gruppen. 

 2.1 Forskningsöversikt

 2.1.1 Rekrytering och urval 

Rekrytering omnämns som den viktigaste funktionen i HR. En lyckad rekrytering kan bli en stor 

tillgång medan en misslyckad rekrytering kan leda till extra utgifter för en nyrekrytering, en sämre 

fungerande arbetsgrupp och sämre motiverade medarbetare (Boxall and Purcell, 2008. S. 175-179 ). 

Olika  aspekten  av  rekryteringsprocessen  är  därför  uppmärksammade  i  samhällsvetenskapliga 

studier. 

Det primära urvalet av sökande som ofta kallas för pre-selection eller short-screening i litteraturen 

anses vara en av de mest avgörande steg i rekryteringen, och analys av CV:n och annan information 

som sökanden gör tillgänglig för rekryteraren ligger i grunden för urvalet  (se t. ex. Furtmueller et 

al., 2011). Just den delen av rekryteringsprocessen studeras i det här rabetet. Olika typer av urval 

före intervju diskuteras i studier om rekrytering.  Den kollegiala metoden då flera personer gallrar 

ansökningar anses leda till det det bästa intervjuurvalet (Taylor, 2005, 199-210).

 2.1.2 Internetbaserad rekrytering

Eftersom internetbaserad rekrytering är ett relativt nytt forskningsfält där befintliga studier åldras 

snabbt är det svårt att undersöka. (Bartram, 2002). Bartrams undersökning är en allmän översikt av 

trender i webbaserad HR och internetanvändning i stort. Många prognoser i artikeln, t.ex. att de 

flesta företag i västvärlden, statliga som privata, kommer att använda sig av webbaserade verktyg 

vid rekryteringens begynnande stadier är i dag verklighet: annonsering och gallring, och även delar 

av selektion och kompetensutvärdering, sker elektroniskt. E-rekryteringens växande omfång inom 

offentlig sektor är uppmärksammat i undersökningar (West and Berman, 2001).

Stefan Strohmeier sammanfattar i en bibliografisk översikt olika studier om IT-verktyg i HR-arbete 

(Strohmeier, 2007) Enligt honom kan studier inom fältet delas upp tematiskt på ett följande sätt: de 
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med fokus på social  kontext, de med fokus på strukturer kring e-HRM och de som undersöker 

konsekvenser av e-HRM. De strukturella studierna undersöker olika aspekter av samspelet mellan 

aktörer inom e-HRM, teknologier som används, aktiviteter som görs med hjälp av dessa tekniker 

och  strategier  som aktörer  använder  sig  av.  Enligt  Strohmeier  finns  det  relativt  få  studier  som 

uppmärksammar organisationskontexten, men de befintliga undersökningarna inom området visar 

att det finns mer likheter än skillnader i hur e-HRM praktiseras i privata och offentliga företag. Det 

finns inom forskningen en strävan att belysa olika aktörers perspektiv. Oftast uppmärksammas HR-

specialister,  sökande  och  anställda  som  aktörer.  IT-konsulters  och  enhetschefers  perspektiv 

uppmärksammas däremot sällan (Strohmeier, 2007 S. 24). 

De HR-aktiviteter som berörs i det här arbetet behandlas i studier om e-rekrytering, gallring och 

urval. Undersökningarna i detta delfält blir fler, och själva delfältet växer när fler organisationer 

börjar  använda sig av nyckelordsökning,  elektroniska tester  och enkäter  i  rekryteringsprocessen 

(Chapman and Webster, 2003). 

På den teknologiska sidan av e-HRM lyser systematiska kategoriserade studier med sin frånvaro, 

liksom undersökningar om e-strategier. Internetbaserade verktyg som används i HR-arbete beskrivs 

och analyseras ofta i generella termer. Inom delfältet finns dock viktiga resultat som kommer att 

behandlas i denna undersökning: IT-verktyg för rekrytering inom offentlig sektorn ger rekryterare 

en bra översikt över sökandes meriter. Däremot upplevs de interna delarna av rekryteringshemsidor 

ofta  som  föga  användarvänliga.  Rekryteraren  saknar  inbyggda  mekanismer  för  att  underlätta 

marknadsföringen, t.ex. koppling till sociala media (Cober et al., 2000). Även om Cober undersöker 

e-HRM i Nordamerika vore det intressant att se hur relevanta dessa resultat är i norra Sverige.

Undersökningar  om  effekter  av  webbaserad  rekrytering  kan  delas  upp  utifrån  vilken  nivå  de 

analyserade konsekvenserna ligger på.  Studier om de individuella konsekvenserna har oftast  de 

arbetssökande  i  fokus.  Dessa  studier  visar  att  de  sökandes  upplevelser  av  att  vara  rättvist 

behandlade  i  stor  utsträckning  beror  på  huruvida  de  hade  möjlighet  att  kontrollera  vem deras 

ansökningshandlingar riktades till och vem som fick tillgång till informationen om dem (Eddy et 

al., 1999). Användarvänliga och snabba HR-system har en bevisat positiv effekt för att attrahera 

sökande (Cober et al., 2003, Braddy et al., 2003, Sylva and Mol, 2009). Det har funnits en oro bland 

HR-specialister och forskare att webbaserad rekrytering i sig kan innebära diskrimineringsrisker 
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mot  bl.a.  etniska  minoriteter  som grupp  (Capelli,  2001).  Någon  sådan  effekt  har  inte  visats  i 

undersökningar. Flera undersökningar visar dock att webbaserad rekrytering i många fall har lett till 

större  andel  sökande från  etniska  minoriteter  (Chapman  and Webster,  2003,  Pearce  and Tuten, 

2001). Detta skulle kunna bidra till större mångfald i organisationen. Det vore därför intressant att 

se hur mångfaldsperspektivet vävs in i rekryteringsarbete vid Luleå kommun.
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3. Metod

Frågeställningarna som behandlas i detta arbete har olika karaktär. Den som handlar om tekniska 

möjligheter till diskrimineringsförebyggande rekrytering är i stort sett deskriptiv. De som behandlar 

mål  med vikarierekryteringen och praktiker kring urvalsprocessen är  kvalitativa frågeställningar 

som kräver ingående och djupa svar från respondenter. Samtidigt är det intressant  att undersöka hur 

representativa  intervjusvaren  är  för  rekryterare  inom  Socialförvaltningen.  Det  uppstår  ett 

metodologiskt  dilemma:  Å ena  sida  finns  det  strävan  efter  ett  djup  i  svaren,  vilket  förutsätter 

kvalitativ tillvägagångssätt. Å andra sida kan inte strävan efter representativitet uppnås i en rent 

kvalitativ  studie.  I  och  med  frågeställningarnas  kvalitativa  karaktär  kan  inte  intervjusvarens 

representativitet kontrolleras i form av en enkät för hela populationen. Eventuella svarsalternativ 

skulle  begränsa  innehållet  i  svaren  och  påverka  resultaten  negativt.  En  undersökning  med 

kombinerade  metoder  vore  både  intressant  och  relevant,  men  låter  sig  tyvärr  inte  göras  inom 

tidsramarna för detta arbete.

Efter  många  överväganden  har  kvalitativ  metod  valts  som  generellt  koncept,  eftersom 

frågeställningarna  om  rekryteringspraktiker  och  de  individuella  tolkningarna  av  målet  med 

vikarierekryteringen baseras på interpretivism som epistemologisk utgångspunkt. Detta innebär ett 

synsätt där undersökningsobjekt och forskaren oundvikligen påverkar varandra, och reliabiliteten 

uppnås  genom  forskarens  medvetenhet  om  de  egna  utgångspunkterna  och  om  interaktionens 

effekter.  Eftersom  den  verklighet  som  studeras  i  det  interpretivistiska  konceptet  skapas  via 

människors tolkningar och deras delade meningar, kräver undersökningen djupa kvalitativa metoder 

som ger utrymme för både respondentens och forskarens tolkningar  (Ritchie and Lewis, 2003. S. 

16-20).

Arbetet är gjort i form av en fallstudie, vilket innebär att undersökningen görs i ett slutet system och 

i en avgränsad kontext. Fallstudien kan ses som forskningsstrategi eller som metodologi: I detta 

arbete ses fallstudie som ett metodologiskt tillvägagångssätt i enighet med Creswells metodologiska 

resonemang. Creswell ser fallstudier som ett kvalitativt tillvägagångssätt i en sluten undersökning 

där olika datainsamlingsmetoder kombineras (Creswell, 2007. S. 73). 

Metoden fallstudie valdes eftersom OJ kan ses som ett slutet system. De frågor som undersöks 
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gällande målet med rekryteringsarbete och urvalspraktikerna har en kvalitativ karaktär. Dessa frågor 

krävde  en  förundersökning  för  att  få  en  uppfattning  om  rekryterare  vid  Luleå  kommuns 

socialförvaltning som population,  och om OJ:s  funktion i  rekryteringsarbete.  Policydokumenten 

som alla rekryterare har tillgång till undersöktes, samt manualer och handböcker till OJ, tekniska 

instruktioner  från  IT-konsulter  och  de  interna  rekommendationerna  från  socialförvaltningens 

personalavdelning.  Även  kommunens  riktlinjer  för  rekrytering  har  analyserats  med  hjälp  av 

textanalys i form av öppen kodning. Creswell förklarar begreppet öppen kodning på följande sätt: 

det  är  första  steget  i  analysen  av  kvalitativ  data  då  materialet  delas  upp  i  olika  segment  av 

information.  Enligt  Creswell  rekommendation  ska  antalet  kategorier  sjunka  under  den  öppna 

kodningen,  och  enbart  få,  5-6  kategorier  med  respondenternas  ursprungliga  formuleringar  ska 

återstå  (Creswell, 2007. S. 239-240). Målet med förundersökningen var att kartlägga de tekniska 

möjligheterna för urval som finns i OJ, samt att se de mål och riktlinjer med vikarierekryteringen 

som rekryterarna har att förhålla sig till. 

Förundersökningen har också innehållit en deltagande observation av en intern utbildning i OJ för 

massrekrytering. Handouts som deltagarna fick har analyserats i relation till instruktionsboken för 

att se vilka av de befintliga funktionerna som diskuterats. Föreläsningen tillsammans med frågor 

från rekryterarna spelades in och antecknades för att sedan kodas med öppen kod. Observationens 

syfte  var  att  se  hur  OJ  fungerar  för  massrekrytering  och  få  exempel  på  vilka  frågor  som en 

rekryterare kan tänkas ha. All data samlades in med samtycke från deltagarna. I och med att det inte 

fanns någon möjlighet att påverka vilka som kom på den interna utbildningen har urvalet av de 

observerade rekryterare kallas för bekvämlighetsurval. Tolkningen av det materialet skulle därför 

kunna  vara  problematiskt.  Informationen  och  tolkningarna  som  kommer  från  utbildningens 

deltagare  ingår  inte  i  analysen,  utan  ses  som  bakgrundsinformation  för  att  kunna  utforma 

intervjuguider. Innehållet i utbildningen kan dock anses vara en valid informationskälla eftersom 

samma presentation och samma handouts som jag har tagit del av används för att utbilda samtliga 

rekryterare inom förvaltningen i år. 

Huvuddelen  av  datainsamlingen  gjordes  i  form  av  semistrukturerade  intervjuer.  Detta  val  av 

intervjuform innebär  både  möjligheter  och  begränsningar:  Strukturerad  form bidrar  till  att  fler 

frågeställningar kan lyftas under en intervju. Dessutom kan en strukturerad intervju möjliggöra en 

kvantitativ studie för att kunna generalisera det beteende och de attityder som observerats. Effekten 

av en semistrukturerad intervju jämfört med en djupintervju med enbart öppna frågor kan däremot 
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begränsa respondenternas  berättelser  och riskerar  att  bara  fånga in  en del  av deras  upplevelser 

(Jarratt, 1996). För den här studien är det avgörande att kunna avgränsa materialet till de uppfattade 

målen  med  rekryteringsarbete  och  de  urvalspraktiker  som  är  aktuella  för  vikarierekryteringen. 

Fördelarna med en semistrukturerad intervju väger därför tyngre än eventuella begränsningar. 

 3.1 Urval 
Populationen rekryterare inom Luleå kommuns socialförvaltning som respondenterna valdes ifrån 

bestod  av  81  enhetschef  och  fyra  semestersamordnare.  Tio  semistrukturerade  intervjuer 

genomfördes inom ramar för examensarbetet. Eftersom det var svårt att förutse vilka urvalsfaktorer 

kan spela en viktig roll i en kvalitativ studie som denne strävade jag efter att få en mycket bred 

urval. Tanken var att ge olika grupper inom populationen, som var av teoretisk intresse för studien, 

chansen  att  göra  sin  röst  hörd.  Det  fanns  således  ingen  strävan  efter  representativitet  i  dess 

matematiska mening, däremot var det viktigt att få undersöka respondenternas djupa svar och ge 

dem utrymme att uttrycka sina åsikter. 

Urvalet av respondenter från den ovan nämnda populationen är ett tematiskt urval, vilket innebär ett 

kvoturval där antalet personer i varje kvot inte återspeglar fördelningen i populationen  (Bernard, 

2000 S.  175-176).  Vissa  grupper  som  var  av  teoretiskt  intresse  var  underrepresenterade  i 

populationen, och en proportionerlig urvalsgrupp skulle därför bli minst dubbelt så stor. Urvalet 

gjordes enligt följande principer: Först och främst skulle alla verksamhetsområden som rekryterar 

sommarvikarier representeras. Förundersökningen gav skäliga grunder att dra en preliminär slutsats 

om att kompetensen som rekryterarna är ute efter när de rekryterar vikarier varierar mellan olika 

områden. Sättet att arbeta skiljer sig i dessa områden, och därför är det möjligt att rekryterare inom 

respektive  områdena  har  olika  krav  på  sina  vikarier  och  olika  urvalspraktiker.  Rekryterarna  i 

populationen arbetar inom följande områden: 

• Hälsa, sjukvård och rehabilitering

• Ordinärt boende

• Vård- och omsorgsboende

• Stöd och omsorg 

• Semestersamordning
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Förutom tillhörighet till ett verksamhetsområde var ålder och kön avgörande urvalsfaktorer – dock 

inte ålder i sig utan ålder som mått på arbetslivserfarenhet inom organisationen. Förundersökningen 

har visat att ålder i populationen rekryterare inom Luleå kommuns socialförvaltning återspeglar hur 

länge  rekryteraren  har  arbetat  inom  denna  organisation.  Enligt  Shein  kan  en  längre  delad 

arbetslivserfarenhet inom en organisation bidra till att organisationskulturen blir djupare inrotad i 

arbetsprocessen  (Van  Maanen  and  Schein,  1977).  Medarbetare  med  olika  lång  erfarenhet  av 

organisationskulturen kan förväntas reflektera kring sitt arbete på olika sätt. De urvalskriterier som 

olika erfarna medarbetare använder i vikarierekryteringen kan ligga på olika medvetenhetsnivåer. 

Någon  tydlig  information  om  hur  länge  varje  medarbetare  i  populationen  arbetade  på  Luleå 

kommuns  socialförvaltning  var  inte  tillgänglig  vid  urvalet.  Ålder  användes  därför  som  ett 

ungefärligt mått på socialisationen i organisationen. Respondenterna fick en kompletterande fråga 

om hur länge de hade arbetat inom samma organisation för att kontrollera om åldern kan kopplas till 

erfarenhet  i  urvalsgruppen.  Svaren  på  den  frågan  har  visat  att  åldern  i  urvalsgruppen  kunde 

användas som mått på socialisationen i organisationen.

Kön anses vara en viktig faktor i studier om rekrytering. Kvinnliga och manliga rekryterare har 

visat sig vara olika benägna till könsdiskriminering. I en studie gjort av Laura Graves och Gary 

Powell finns en teori om att rekryterare är mer benägna att anställa dem som är av samma kön 

(Graves and Powell, 1995). Sambandet visade sig vara komplex men inte frånvarande, och manliga 

och kvinnliga rekryterares  praktiker  gentemot sökanden av olika kön skilde sig markant.  Även 

senare  studier  visar  att  manliga  och  kvinnliga  rekryterare  tenderar  att  påverkas  olika  av 

genusstereotyper  i  rekryteringsarbetet  (Gorman,  2005).  Rekryterarnas  kön  ingår  därför  i 

urvalskriterierna. 

I och med att de verksamhetsområden som rekryterare arbetar inom skiljer sig markant åt har detta 

urvalskriterium prioriterats. Om antalet rekryterare var större i ett verksamhetsområde intervjuades 

fler.  Tre  personer  har  intervjuats  inom  området  ordinärt  boende,  varav  två  rekryterare  för 

hemtjänsten och en för personlig assistans. Ur grupperna Vård och omsorg; Hälsa, sjukvård och 

rehabilitering samt Stöd och omsorg intervjuades två personer vardera. En av semestersamordnarna 

ingick  i  urvalet,  detta  för  att  semestersamordning  är  ett  område  där  endast  fyra  rekryterare  är 

verksamma. Män är kraftigt underrepresenterade i organisationen, men i urvalet ingick det två män 

och åtta kvinnor. Åldersgrupperna i urvalet ser ut på följande sätt: en person är född på 80-talet, två 

på 70-talet, två på 60-talet, tre på 50-talet och en på 40-talet3. Detta återspeglar andelen rekryterare 

3 För illustration se diagram i bilaga 4.
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födda i respektive årtionden i organisationen, dock inte proportionerligt. Både 80-talister och 40-

talister  är  underrepresenterade  i  organisationen,  men  för  att  inkludera  deras  perspektiv  och 

erfarenheter  togs  en  person  från  båda  årtionden  in  i  urvalet.  50-talisterna  är  den  största 

åldersgruppen bland rekryterare inom Socialförvaltningen, därför utgjorde de även en större andel i 

urvalet.

Urvalet inom verksamhetsområden, kön och åldersgrupper var snarare tematisk än slumpmässigt. 

Efter samtal med kontaktpersonen kunde en rad nyckelpersoner för massrekryteringen identifierats. 

Urvalet  skedde  enligt  följande  principer:  Nyckelpersoner  som  har  en  särskild  funktion  i 

massrekryteringsprocessen skulle ingå i urvalen, och bakgrundsfaktorer som kön och ålder skulle 

uppmärksammas. I och med att könsfördelningen i populationen är ojämn4 var det inte möjligt att 

göra ett urval som både återspeglar kön- och åldersspridningen, inkluderar respondenter av båda 

kön  och  från  samtliga  åldersgrupper,  och  samtidigt  skydda  respondenternas  anonymitet  och 

integritet.  Urvalet  gjordes  därför  med  strävan  att  inkludera  respondenter  från  olika  delar  av 

verksamheten av olika kön och från olika åldersgrupper.

Samtliga intervjuer spelades in och transkriberades utan tolkningar av betoningar och röstläge. En 

suck, en paus eller en skratt kunde skrivas upp men inte kommentarer som ”ironiskt” eller ”skarpt”. 

Detta för att  undvika tolkningar före analysen. Sedan genomfördes en kvalitativ innehållsanalys 

(Ritchie and Lewis, 2003) där de transkriberade intervjuerna kodades med öppen kod: de nyckelord 

som respondenterna använde markerades. Sedan identifierades gemensamma koder som upprepades 

hos olika respondenter när de diskuterade samma ämne. Kärnmeningar identifierades i varje tema, 

och  de  upptäckta  tematiska  mönstren  relaterades  sedan till  urvalsvariabler  som kön,  ålder  och 

verksamhetsområde.  Mönster  som  identifierades  i  intervjumaterialet  relaterades  till 

målformuleringar i organisationsdokumenten och till OJ:s tekniska möjligheter.

 3.2 Etiska överväganden
De etiska aspekterna av undersökningen bör uppmärksammas både för att visa att intervjuaren var 

mån om respondenternas integritet och får att redogöra för de förutsättningar för socialt önskvärda 

svar som kan bero på undersökningsmetoden. Resultaten av denna studie kommer att rapporteras 

för Luleå kommuns socialförvaltning, och de slutsatser som baseras på respondenternas svar deras 

4 Av de grupper som finns med i urvalet är några kraftigt underrepresenterade i populationen. Vad gäller ålder finns 
det bara 4 80-talister och 3 40-talister. Vad gäller kön finns det bara 6 män i populationen.
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ledning till handa.

För  att  säkerställa  respondenternas  integritet  har  de  informerats  om undersökningens  syfte  och 

tillfrågats om de vill delta. De har dessutom informerats om möjligheten att i efterhand kunna be att  

ta bort sina svar från undersökningens datamaterial upp till en viss datum. Respondenternas ålder, 

kön och det verksamhetsområde som de arbetar i var viktiga urvalsvariabler för undersökningen. 

Därför  diskuteras  sammansättningen  av  dessa  variabler  i  urvalsgruppen  i  metodkapitlet. 

Kombinationen av dessa variabler anges dock inte för att minska sannolikheten att respondentens 

identitet röjs. I texten har respondenterna tilldelats ett slumpmässigt nummer, men i de situationer 

då kombinationen av respondentens svar i texten skulle göra det lätt att lista ut vem respondenten är 

har inte heller nummer använts. 

Vissa respondenter har markerat att de kan stå för sina svar, och några har nämnt till varandra eller 

uppdragsgivaren att de deltog i undersökningen. Undersökaren har dock inte tagit någon hänsyn till 

detta  utan behandlat  alla respondenters  uppgifter  konfidentiellt.  Etiska riktlinjer  för forskningen 

(Om forskningsetik,  2012) och riktlinjer  för  sociologiska  undersökningar  har  använts  som stöd 

(Ritchie and Lewis, 2003. S. 66). I dessa riktlinjer betonades vikten av informerat samtycke, kravet 

på  anonymitet  och  vikten  av  att  skydda  respondenter  från  eventuella  konsekvenser  av 

undersökningen. 

 3.3 Reliabilitet
Att resonera om reliabilitet i  en kvalitativ studie är inte oproblematiskt  (Bergström and Boréus, 

2000, Ritchie and Lewis, 2003, 2003). I den här studien prioriterades djupet i respondenternas svar 

och tillgång till  kontexten framför  möjligheten att  generalisera resultaten till  hela  populationen. 

Eftersom  urvalet  inte  är  slumpmässigt  utan  tematiskt  gäller  resultaten  för  urvalsgruppen. 

Respondenternas  anonymitet  har  inte  bara  varit  viktig  för  undersökningen  på  grund  av  etiska 

överväganden: Det fanns dessutom en strävan att ge respondenterna en möjlighet att svara ärligt och 

en  trygghet  att  inte  behöva  tänka  på  eventuella  konsekvenser  på  arbetsplatsen.  En konsekvent 

analys där metoden passar frågeställningarna, och slutsatserna bygger på bevis från datamaterialet 

kan också bidra till högre reliabilitet i den bemärkelse som termen kan tillämpas på en kvalitativ 

undersökning (Ritchie and Lewis, 2003. S. 272).
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 3.4 Validitet
Validiteten i undersökningen säkerställdes på olika sätt. En förundersökning har genomförts för att 

se till att svar på de frågor som utgör examensarbetets syfte fångas. Utbildningsmaterialet från den 

interna kursen om OJ och olika policydokument fungerade som en introduktion i organisationens 

terminologi. Förhoppningsvis har det bidragit till att respondenterna tolkade intervjufrågorna på ett 

jämförbart  sätt.  Intervjuguiden  har  testats  på  en  person  utanför  organisationen.  Intervjuerna 

transkriberades och kodades på samma sätt, och kodningsmetoden förankrades i metodlitteraturen. 
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4. Analys

Intervjumaterialet  har kodats tematiskt enligt  de generella frågeställningarna.  Kärnmeningar och 

nyckelord identifierades och delades upp under följande teman: 

 1. Mål med vikarierekryteringen

 2. Rekryteringspraktiker

 a) Urvalskriterier

 b) Användning av sökfunktioner i Offentliga Jobb

 c) Urvalsprocessen

 d) Svart låda

 3. Könsfördelning och mångfald 

 4. Offentliga Jobb

 a) upplevelser av den interna utbildningen

 b) positiva upplevelser av OJ

 c) negativa upplevelser av OJ

Teman tolkades utifrån respondenternas uttalade perspektiv. Målen med rekryteringen avser således 

respondenternas  utsago  om  målen  med  deras  vikarierekryteringsarbete,  samt  de  punkter  i 

organisationen  som  respondenterna  uppgav  som  aktuella  och  relevanta  för  dem  i 

vikarierekryteringen.  Urvalskriterierna  syftar  på  de  faktorer  som  respondenter  tyckte  att  de 

uppmärksammade i urvalsprocessen. I temat Användning av OJ ingick kärnmeningar och nyckelord 

förknippade med de funktioner som respondenterna använde i sitt rekryteringsarbete enligt deras 

utsago.  Under  temat  Urvalsprocessen samlades  utsagor  om olika etapper  i  urvalsprocessen och 

deras ordning. Under temat Svart låda samlades fraser och nyckelord som respondenterna använde 

för att uttrycka att urvalsprocessen eller någon del av den är ett mysterium för dem: att den antigen 

är slumpartad, omöjlig att strukturera eller omedveten.

Könsfördelning och mångfald är en tematisk kod som samlar respondenternas utsago om sitt arbete 

med jämn könsfördelning och mångfald, deras attityder kring det arbetet och deras uppfattningar av 

vad dessa begrepp innebär för dem i deras rekryteringsarbete.  Under temat Offentliga Jobb har 
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respondenternas uttalanden om IT-stödet samlats, uppdelade i delteman om den interna utbildningen 

om  OJ  och  respondenternas  upplevelser  av  dess  tillräcklighet,  samt  positiva  och  negativa 

upplevelser av OJ.

 4.1 Mål med vikarierekryteringen
Under  förundersökningen  har  organisationens  dokument  om  gemensam  värdegrund  och  de 

nyreviderade riktlinjerna för rekryteringen analyserats för att kunna relatera respondenternas svar 

till organisationens gemensamma mål och normer. Vidare var det viktigt att se i vilken utsträckning 

innehållet  i  dessa  dokument  var  förankrat  i  vikarierekryteringen.  Många  punkter  i 

rekryteringsriktlinjerna inte var aktuella för vikarierekryteringen, både explicit i själva texten och 

enligt respondenternas utsago. Som respondent 6 uttryckte det när denne blev tillfrågad om punkter 

i rekryteringsriktlinjer som är aktuella för vikarierekryteringen: 

”det skiljer sig ganska mycket jämfört med ordinarierekryteringen. När det gäller  
sommarrekryteringen är det ganska korta snabba beslut”. 

Liknande åsikter uttrycks i fler intervjuer, sammanlagt tre av tio. Några respondenter uppger dock 

att de har rekryteringsriktlinjerna i åtanke under vikarierekryteringen. När man som utomstående 

läser rekryteringsriktlinjer ser vissa delar som relevanta även för vikarierekryteringen. Dit hör den 

allmänna principen att en genomtänkt kravprofil ska utformas i förväg. 

”Oavsett om den vakanta befattningen är en visstids- eller tillsvidareanställning ska  
kravprofilen utformas lika noggrant.” (Luleå kommun, 2012). 

Således kan respondenternas sätt att rangordna meriter och deras medvetenhetsnivå relateras till det 

kravet som till organisationskontext. När det gäller urvalsprocessen, som är det här examensarbetets 

huvudfokus, beskrivs det på följande sätt i riktlinjerna:

Meritvärderingens syfte är att 

• säkerställa formella behörighetskrav 

• bedöma den reella kompetensen genom en sammanvägning av kunskaper, färdigheter och  
personliga egenskaper 

• säkerställa att ingen diskriminering sker 

• ge interna sökande företräde vid likvärdiga meriter (Luleå kommun, 2012. S. 8)

Mångfaldsperspektivet  omnämns  i  samma  dokument  under  rubriken  Etiskt  förhållningssätt  vid 
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rekrytering , s. 12: ”Vid rekrytering ska alltid en så bred representation som möjligt eftersträvas.” 

(Luleå kommun, 2012. S. 9) 

Ytterligare  ett  målsättningsdokument  som  respondenterna  refererade  till  i  sina  berättelser  om 

rekryteringens mål är Luleå kommunens gemensamma värdegrund (se platsannonsen för vikariatet, 

bilaga 1). Fyra respondenter nämnde att de på ett eller annat sätt har det i åtanke, och en av dem har  

återgivit innehållet i värdegrunden: att verksamheten ska präglas av engagemang, ansvarstagande 

och  kompetens.  Även om bara  en  respondent  på  ett  explicit  sätt  har  refererat  till  kommunens 

värdegrund  så  har  flera  respondenter  meddelat  att  de  värderar  kompetens,  engagemang  och 

ansvarstagande  högt  under  urvalsprocessen.  Detta  analyseras  närmare  under  rubrikerna 

Urvalskriterier och Urvalsprocessen.

Följande  mönster  urskiljas  i  respondenternas  svar.  Flera  fokuserade  på  kvalitetssäkring:  att 

”tillgodose verksamhetens behov”(R2), att få vikarier av ”så hög kvalité som möjligt” (R6), att ”få 

en sommar som flyter på” (R7) eller  en ”verksamhet  som är trygg och stadig”(R10) och hålla 

”tidsplaneringen” (R6). Dessa individuella mål visar att en majoritet rekryterarna i urvalsgruppen 

reflekterar över de indirekta effekterna som vikarierekryteringen kan ha på deras verksamhet under 

sommaren. Det kan i sin tur visa på att insikten om rekryteringens eventuella effekter ligger på en 

diskursiv medvetandenivå utifrån Giddens definition (Giddens, 1984). 

Några svar handlade om matchningen av de eventuella vikarierna med kunder och arbetsgruppen. 

De  framtida  vikariernas  människosyn  har  tagits  upp:  Enligt  respondent  1  är  målet  med 

vikarierekryteringen att  få  vikarier  med intresse och respekt  för människor.  Även respondent  8 

påpekade vikten av att ”hitta personer med intresse av målgruppen”. Andra värdesätter kompetens, 

erfarenhet av vårdarbete och förmåga att ta ansvar hos vikarierna (R1, R8 och R9). Även här syns 

kopplingen till kommunens värdegrund trots att få respondenter nämner den direkt i sin berättelse. 

Dessa mål närmar sig urvalskriterier i sin natur, och urvalskriterierna kommer att behandlas i ett  

separat delkapitel.

 4.2 Urvalsprocessen: de tekniska möjligheterna i OJ och deras 
användning

Under förundersökningen har manualerna för användning av OJ undersökts för att se vilka tekniska 
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möjligheter som finns tillgängliga för rekryterarna. IT-stödet kan fungera som ett neutralt sätt att 

göra urvalsprocessen utifrån en i förväg sammansatt kravprofil (Walker, 2001). 

De tekniska urvalsmöjligheterna kan ses som mycket omfattande. Det finns möjlighet att leta upp 

vikarier som en rekryterare har haft tidigare med hjälp av sökningen på personuppgifter. Man kan 

tycka att vikarier med tidigare erfarenhet av den för rekryteraren aktuella verksamheten motsvarar 

de  interna  sökande  som  enligt  riktlinjerna  ska  ges  företräde.  En  informant  som  deltog  i 

förundersökningen har uppgivit att en handläggare på personalenheten ansvarar för att se till att de 

med LAS-företräde som har sökt sommarjobbet kommer i arbete, så det formella företrädet hanteras 

via LAS-listan och inte via sökningen i OJ.   

 4.2.1 Enkätfrågor, sökmöjligheter och rekryteringsmål

De urvalsmöjligheter  för  vikarierekrytering  som är  inbyggda  i  OJ  i  år  kan  illustreras  med  de 

enkätfrågor som de sökande måste svara på när hon skickar in sina handlingar. Sökfunktionerna 

bygger på dessa frågor, och rekryteraren kan förhandsgranska svaren på dem innan de läser den 

sökandes  CV och personliga  brev.  Det  finns  två  typer  av  enkätfrågor  för  sökande:  frågor  som 

besvaras fritt i en textruta5 och frågor med svarsalternativ. Rekryteraren kan sortera sökande enligt 

svar  på frågor  med svarsalternativ,  t.ex.  välja  ut  alla  kandidater  som på fråga 10 om hur  lång 

erfarenhet av vårdarbete de har, svarade med det mellersta svarsalternativet, 1-2 år.

Dessa  enkätfrågor  och  motsvarande  sökfunktionerna  stämmer  överens  med  målen  med 

meritvärderingen. Om de sökande som har tidigare arbetat inom Luleå kommun motsvarar interna 

sökande som enligt meritvärderingens mål ska ges företräde, kan man konstatera att det finns en 

teknisk möjlighet att göra det med hjälp av OJ. Fråga 17 i enkäten handlar just om tidigare arbete 

inom Luleå kommun, så en vikarierekryterare kan välja kandidater som har svarat ja på den frågan 

och ge dem företrädare.

Flera frågor med svarsalternativ ger en möjlighet att sortera kandidaterna enligt de kunskaper och 

erfarenheter som är meriterande enligt annonsen. De generella önskemålen uttrycks på följande sätt 

i  annonsen:  ”Vi  ser  gärna  att  du  har  utbildning  och/eller  erfarenhet  inom vård  och  omsorg.”6 

5 som frågor nummer 4,6,11 och 16 där utbildningen och arbetslivserfarenheten beskrivs och referenserna anges. Se 

bilaga 4.

6 se bilaga 1.
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Frågorna nummer 2, 3 och 5 med svarsalternativ och de öppna frågorna nummer 4, 6, och 8 handlar 

om olika typer  av utbildningar  som är  relevanta för  sommarvikariatet.  Frågorna 9 och 10 med 

svarsalternativ handlar om arbetslivserfarenhet inom vården, och den öppna frågan nummer 11 om 

övrig  arbetslivserfarenhet  och  praktik.  Sammanfattningsvis  kan  man  säga  att  de  tekniska 

möjligheterna inom OJ motsvarar det mål med meritvärderingen som handlar om att säkerställa 

formella behörighetskrav. 

Målet att ”bedöma den reella kompetensen genom en sammanvägning av kunskaper, färdigheter 

och personliga egenskaper” kan vara svårt att uppfylla med hjälp av tekniska medel, utan att träffa 

den sökande. Eftersom ett CV och ett personligt brev måste skickas in tillsammans med ansökan, 

kan rekryteraren få en viss uppfattning om hur sökandes färdigheter och kunskaper vävs samman. 

Om den sökande har berättat om sig själv och sin syn på människor i sitt personliga brev finns det 

förhoppningsvis en möjlighet att  kontrollera om denne passar in i  arbetet  under en ”gemensam 

värdegrund:  Engagemang,  Ansvarstagande  och  Kompetens”,  som den  återges  i  annonsen.  Den 

tekniska  möjligheterna  att  bedöma  den  reella  kompetensen  och  huruvida  den  sökande  delar 

kommunens  gemensamma  värdegrund  finns  således  i  systemet,  men  endast  i  begränsad  form. 

Frågan är om det är möjligt att förbättra dessa möjligheter utan att styra innehållet i de sökandes 

svar. 

De sökalternativ  som gör  det  möjligt  att  automatiskt  få  fram en lista  av  sökande med en  viss 

kompetens stämmer överens med det i rekryteringsriktlinjerna uttalade målet att  ”säkerställa att 

ingen diskriminering sker”. Sökfunktionerna med fasta svarsalternativ underlättar ett strukturerat 

urval och rekommenderas av forskare som ett sätt att ställa samma kvar på alla sökande redan vid 

”för-urvalet” (Furtmueller et al., 2011. S. 255)7. Sådana funktionen är inbyggda i OJ och beskrivs 

ovan.  Åtta  frågor  av  arton  i  enkäten  är  just  frågor  med  fasta  svarsalternativ  om  utbildning, 

arbetslivserfarenhet och önskad verksamhetsområde 8. 

För att  undersöka huruvida det  finns  teknisk möjlighet  att  ”säkerställa  att  ingen diskriminering 

sker”,  är  det  även viktigt  att  se  vilka  sökfunktioner  som inte  finns  tillgängliga för  rekryterare. 

Förutom enkätfrågor som återges i bilaga 4 besvarar sökande en rad andra frågor när de registrerar 

CV i OJ, då bland annat frågan om kön är obligatorisk. När rekryteraren gör ett förhandsurval av 

7 I studier på engelska kallas den delen av rekryteringsprocessen för pre-selection 
8 Se frågor 1,2,3,5,7,9,10 och 17 i enkäten i bilaga 4.
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sökande i OJ finns det däremot ingen teknisk möjlighet att automatiskt sortera sökande utifrån kön. 

Det kan vara ett sätt att försäkra sig om att sökande inte väljs bort utifrån deras kön vid första steget 

av  urvalsprocessen.  Faktum  att  fältet  kön  gör  det  möjligt  att  i  efterhand  utvärdera 

jämställdhetsaspekten av rekryteringen med hjälp av statistik. De saknas dock verktyg för att genom 

utvärdering  jämföra  fördelningen  av  sökande  och  anställda  vikarier  i  relation  till  andra 

bakgrundsfaktorer  som  t.ex.  etnicitet,  sexualitet  och  funktionsnedsättningar.  Roberts  beskriver 

utvärderingsmetoden som bygger på en enkät om dessa bakgrundsfaktorer. Den sökande fyller i en 

separat enkät som inte används i urvalsprocessen och bara nyttjas för interna utvärderingar. Då kan 

rekryterare  undersöka  om  de  har  lyckats  ge  lika  chanser  till  sökande  med  likvärdiga  meriter 

(Roberts, 1997. S. 55-61). 

Om  ambitionen  bakom  den  obligatoriska  frågan  om  kön  i  CV:t  är  att  säkerställa  att  ingen 

könsdiskriminering har skett skulle även andra frågor kunna ställas. De sökfunktioner som finns 

tillgängliga  för  rekryterare  baseras  på  frågor  om  utbildning,  arbetslivserfarenhet  och  sökandes 

önskemål av verksamhetsområde i organisationen. Förutom dem finns det en fråga om samtycke till 

att uppvisa utdrag ur belastningsregistret samt om körkort och tillgång till bil då körkort är ett krav 

inom vissa delar av verksamheten9. Det finns inga frågor i enkäten som har direkt koppling till den 

sökandes  ursprung,  kön,  eller  sexualitet.  Rekryteraren  kan  således  inte  automatiskt  sortera  de 

sökanden enligt dessa kriterier, vilket förebygger diskriminering vid det automatiska sorteringen. 

Samtidigt innebär detta att eventuell förekomst av diskriminering enligt något av dessa kriterier blir 

svårare att utvärdera.

När det gäller diskrimineringsförebyggande arbete under rekryteringen kan en analys av tekniska 

möjligheter vara vilseledande utan en undersökning om hur och huruvida dessa möjligheter används 

i praktiken. Det är möjligt att de existerande möjligheterna inte kommer till  användning hos de 

respondenter som upplever systemet som svårt eller icke-användarvänligt, eller som inte har fått 

kunskaper om dess funktioner på ett tillgängligt sätt.  Respondenterna blev därför tillfrågade om 

både svårigheter och starka sidor med OJ, samt huruvida de har har gått den interna utbildningen 

om OJ och hur de upplever den utbildningen utifrån sina behov10.

9 Se bilaga 1
10 Se intervjuguide i bilaga 2 och 3.
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 4.2.2 Rekryteringspaktiker

 4.2.2.1 Användning av sökfunktioner i OJ

Av respondenternas svar framgår det att det finns stora skillnader i deras sätt att använda OJ som 

urvalsverktyg.  Fyra respondenter  av tio  har  berättat  att  de inte  använder  enkätsökningen.  Vissa 

uppger att de försöker undvika sökningen i OJ. Respondent 1 berättar: 

”Jag behöver inte hålla på i ett program, jag har ändå klarat mig utan...” 

Det är svårt att resonera om orsaker till det i termer av orsakssamband. Man kan dock ana att det 

finns en koppling mellan strävan att undvika sökningen i OJ och upplevelsen av att systemet inte är  

användarvänlig.  Alla  respondenter  som undviker  att  använda sökfunktionerna  har  nämnt  att  de 

upplever  OJ som långsam och icke användarvänlig.  I  det  avseendet  skiljer  de sig  dock inte  så 

mycket  från  de övriga  respondenterna.  De fyra respondenter  som inte  använde enkätsökningen 

kunde uppge sina preferenser i vikarierekryteringen, så de hade en viss kravprofil. Detta innebär att  

frånvaro  av  tydliga  krav  inte  ledde  till  att  de  inte  använde  sig  av  enkätsökningen.  En  rimlig 

förklaring skulle däremot kunna vara att deras urval i systemet var successivt. Det finns stöd för 

denna förklaring i intervjumaterialet: När de fyra respondenterna beskriver sin urvalsprocess i OJ 

berättar de att de läser ansökningar i öppet sök, en efter en, och successivt väljer ut dem som verkar  

stämma  överens  med  kravprofilen.  Tre  av  fyra  har  även  angivit  att  stora  delar  av  deras 

nyrekryteringar i år gjordes med hjälp av informella referenser från sina medarbetare och vikarier 

samt från andra rekryterare i organisationen. Rekryterare som inte använder enkätsökning upplever 

successivt urval i OJ och informella referenser som rimliga urvalsmetoder. En sådan attityd skulle 

kunna vara problematisk med tanke på de diskrimineringsrisker som ett successivt urval medför. 

Alla  rekryterare i  delgruppen anställer  över  tio  vikarier  i  år  och arbetar  därför  under tidspress. 

Eftersom det finns så många sökande har de som först kommer upp på listan i öppet sök11 högre 

chanser till anställning hos dessa rekryterare än de som kommer längre ner på listan.

Bland de sex respondenterna som använder sig av enkätsökningen nyttjar alla sökfunktioner som är 

kopplade till utbildningen. De övriga sökfunktionerna används på ett sätt som beskrivs i tabell 1. 

Det  finns  ingen  synlig  koppling  mellan  de  mönster  som syns  i  tabellen  och  urvalsvariablerna 

(respondenternas  kön,  ålder  och  verksamhetsområde).  Alla  respondenter  har  gått  den  interna 

utbildningen om OJ och alla utom en känner att de har lärt sig vad de behöver kunna för att använda 

11 Det  är  tekniskt  omöjligt  att  få  en  lista  på  alla  kandidater  i  OJ  utan  att  klicka  in  någon  fråga  i  enkäten.  De  
respondenter som har nämnt öppet sök har med stor sannolikhet klickat in ”intresserad av alla befattningar” i den 
första frågan om vilket verksamhetsområde sökanden önskar att arbeta i. Se bilaga 4.
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OJ i sitt arbete.

Användning av sökfunktioner

Delgrupp respondenter Respondentnummer Antal

Nyttjar inte enkätsökningen R1, R2, R5, R7 4

Nyttjar sökfunktioner kopplade till utbildningen R4, R5, R6, R8, R9 5

Nyttjar sökfunktioner kopplade till arbetslivserfarenhet R3, R4, R6, R8, R9, R10 6

Nyttjar  sökfunktionen där  val  av verksamhetsområde 

anges 

R2, R3, R6, R9 4

Tabell 1

Analys av andra aspekter av urvalsprocessen som t.ex. respondenternas urvalskriterier kan ge en 

djupare förståelse av de beskrivna användarmönster. 

 4.2.3 Urvalsprocessen

Vissa  etapper  i  urvalsprocessen  kan urskiljas  i  alla  intervjuer  då  respondenter  har  hänvisat  till 

rekryteringsarbete i organisationen som helhet:

 1. Rekryterare skickar sina önskemål till personalenheten om 

 a) vilka vikarier som de haft förut de önskar att reservera i deras profil, 

 b) vilken kompetens eftersträvas i deras specifika del av verksamheten.

 2. semestersamordnare vid personalenheten bokar de vikarier som cheferna har angivit  och 

lägger deras ansökan i respektive chefernas ärende i OJ – innan cheferna får tillgång till 

systemet.  Dessutom  läggs  det  till  några  sökande  som  enligt  semestersamordnares 

bedömning stämmer överens med av cheferna beskrivna kravspecifikation.

 3. Det sker en kontakt mellan rekryterare och vikarier som har erfarenhet av respektive chefs 

del av verksamheten, t.ex. ett specifikt boende.

 4. Om det finns ej tillsatta sommarjobbsplatser sker ett urval av sökande som chefen inte har 

träffat förr.  

Dessa  etapper  förekommer  i  olika  ordning och vissa  kan  flyta  ihop,  t.ex.  punkt  1  och 4:  Två 

respondenter har uppgivit att de brukar vända sig till personalenheten och ber att få ett större urval 

av  ”passande”  kandidater  i  sitt  ärende  om de  har  tagit  reda  på  vilka,  eller  snarare  hur  många 

återkommande vikarier som kommer tillbaka till deras verksamhet, och ser att det finns platser kvar 

26



att fylla. Vissa respondenter har uppgivit att de hade tagit kontakt med en semestersamordnare när 

de fått kontakt med en erfaren vikarie som de inte trodde var aktuell mitt i urvalsprocessen. Alla 

intervjuade chefer nämner dessa delar i urvalsprocessen på ett eller annat sätt. 

Samtliga respondenter tillfrågades om kriterier som de använde sig av vid urvalsprocessen innan de 

träffar de arbetssökande. Alla respondenter har ändå tagit upp intervjun som en viktig del av deras 

urvalsmetod. En av respondenterna berättar:

”Så man får ju leta och så titta på referenser och ta hit dem på anställningsintervju och så  
sätta sig och fundera – är det bra blivande vikarie eller är det inte.” 

Jag vill  betona  här  att  olika respondenter  intervjuar  olika  många sökande per  en ledig  plats.  I  

semestersamordnarnas  arbetsuppgifter  ingår  inte  att  intervjua  sommarjobbsökande.  De  flesta 

respondenter har uppgivit att de inte intervjuar vikarier som de har träffat tidigare. Den citerade 

respondenten tillsammans många andra andra har uppgivit  att  de gör ett  successivt urval  i  den 

bemärkelsen att de kallar samma antal kandidater till  intervju som antal kvarstående platser. De 

kallar fler kandidater till intervju om någon av de redan utvalda ansågs opassande för verksamheten.

Det  finns  en  diskrepans  mellan  respondenternas  uttalanden  om  vikten  av  intervjun  för 

urvalsprocessen och svaren på kontrollfrågorna om antal intervjuade, antal återkommande och nya 

vikarier samt antal bortvalda. Svaren på kontrollfrågorna visar att de flesta respondenter väljer bort 

mycket färre kandidater vid intervjutillfällerna jämfört med antal kandidater per plats som väljs bort 

när de läser ansökan i OJ. Denna diskrepans kan tolkas på olika sätt. Respondenterna kan uppleva 

intervjuer som ett viktigt kontrollmoment även om de i praktiken inte väljer bort många kandidater 

vid det tillfället. I så fall kan ett sådant moment relateras till ett av meritvärderingens syften: Att 

”bedöma  den  reella  kompetensen  genom  en  sammanvägning  av  kunskaper,  färdigheter  och 

personliga egenskaper”, vilket kan anses vara svårt att kontrollera utan att möta personen. En annan 

möjlig  tolkning av  diskrepansen är  att  rollen  av  meritvärderingen i  OJ  tonas  ner  i  relation  till 

intervjun som urvalsmoment. Det är svårt att föreställa sig att rekryterarna inte vet att många fler 

sökande väljs bort före intervju genom OJ, men möjligheten att denna medvetenhet inte ligger på 

diskursivt medvetandenivå enligt Giddens terminologi kan inte uteslutas (Giddens, 1984). Huruvida 

detta  innebär högre diskrimineringsrisker i  rekryteringsarbete kan bero på urvalskriterierna som 

rekryterare använder sig av i urvalsprocessen.  
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 4.2.4 Urvalskriterier

Samtliga respondenter tillfrågades om de kriterier som de använde sig av vid urvalsprocessen innan 

de träffar de sökande. Respondenterna svarade såväl på direkta frågor om urvalskriterier som på en 

rad följdfrågor om återkommande vikarier: Hur många gamla och nya vikarier de anställer i år? Är 

det en vanlig proportion? vilka egenskaper och erfarenheter har de återkommande vikarierna och 

vilka av dessa erfarenheter de hade när de var nya? Dessa kompletterande frågor ställdes för att ge 

en referensram till de meriter som respondenter anser vara viktiga för urvalet när de svarar på en 

direkt fråga.

Nio av tio respondenter betonar att vårdrelaterad utbildning är den merit som de värderar högst. De 

flesta respondenter förklarar att få sökande har den typen av meriter när de söker sommarjobb, men 

just när de berättar om återkommande vikarier, som inte längre intervjuas till sommarjobbet, säger 

fyra respondenter av tio att dessa återkommande vikarier inte hade någon vårdrelaterad utbildning 

när de kom in i verksamheten för första gången. Respondent 4 uttrycker det så här:

”De har inte undersköterskeutbildning utan de har erfarenhetskompetens från tidigare år.  
De hade ingen erfarenhet av vårdarbete, det hade de inte när de var nya”. 

Detta speglar ett återkommande mönster i intervjumaterialet: Under sommaren är det acceptabelt att 

vikarierna inte har en vårdrelaterad utbildning, och för många men inte alla respondenter var det 

inte heller avgörande om de hade erfarenhet av vårdarbete. Andra, mindre formella och i många fall 

mer  svårdefinierade  meriter  spelar  en  viktig  roll  under  sommaren.  Dessa  kriterier  varierade  i 

intervjumaterialet  både  med  verksamhetens  innehåll  och  även  individuellt  från  respondent  till 

respondent. 

De respondenter som jobbar eller tidigare har jobbat inom verksamhetsområden som styrs av LSS 

och som anställer eller har anställt personliga assistenter uppger att matchning är en mycket viktig 

del av urvalsprocessen: antingen till kundens önskemål eller till arbetsgruppen. De få respondenter 

som hade erfarenhet av en sådan typ av verksamhet nämnde även matchningen när de berättade om 

mål som de arbetar mot under vikarierekryteringen. Som en av dem uttryckte det: 

”Varje personal ska matcha kunden också. Kunden kan säga ”jag vill bara kvinnor”, och  
då måste vi tillgodose det”. 

I och med att en sådan matchning görs inom ramen för LSS och kundens möjlighet att välja bort en 

kandidat  kan  in  kundens  preferenser  som  återspeglas  i  urvalsprocessen  diskuteras  som 
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diskrimineringsrisker på samma sätt som inom andra verksamhetsområden. 

 4.2.4.1 Utbildning

Alla respondenter på ett eller ett annat sätt diskuterade de sökandes utbildning. Flera har nämnt att 

undersköterskeutbildning hos sökande är en mycket efterfrågad merit, och att sökande med den är 

svåra att få tag på. Respondent 1 har uttryckt det på följande sätt:

 ”Det är ju som ingen idé att jag skriver ”undersköterska” för då får jag kanske inte någon  
träff för det är ett fåtal. Kanske bara några få, de är säkert redan tingade.” 

Respondenterna eftersträvar dock även andra typer av utbildning som de anser vara relevanta för 

deras verksamhet. Ibland är det inte utbildningen i sig som efterfrågas utan ett förväntat intresse för 

verksamhetens målgrupp. Om man uttrycker det med de ord som respondent 8 har använd sig av:

 ”intresse kommer ju ofta från de som har gått...sökt... Det är många som påbörjar  
utbildningen som är inriktade mot beteendevetenskap eller psykologi eller sjuksköterska,  
eller...eller går omvårdnadsprogrammet.” 

Respondent 5 formulerar det på följande sätt: 

”Man tar för givet att de är här för att de är intresserade av att lära sig.”

Fem respondenter till har uppgivit att de reagerar positivt när de i systemet ser att en sökande går en 

hälsorelaterad  eller  beteenderelaterad  utbildning.  Jag  vill  påminna  om att  det  finns  en  teknisk 

möjlighet att göra en sökning på sökande som har en avslutad undersköterskeutbildning eller som 

avslutar den i år, samt en sökning på en pågående eller avslutad vårdutbildning. Man kan se annan 

utbildning som sökande har, men det finns ingen sökfunktion som gör att en lista på alla sökande 

med hälsorelaterad och beteenderelaterad utbildning skulle komma upp. Om dessa meriter är lika 

efterfrågade bland alla  rekryterare inom Socialförvaltningen kan frånvaro av  en sådan funktion 

innebära en diskrimineringsrisk eftersom det kan vara för tidskrävande för en rekryterare att gå 

igenom över 1500 ansökan och välja alla kandidater med någon sådan merit. Sammanfattningsvis 

kan man säga att utbildning som är relevant för verksamheten är en merit som stämmer överens 

med rekryteringens och meritvärderingens mål, och att det finns goda tekniska möjligheter till att 

söka kandidater som har denna merit, men dessa möjligheter skulle kunna utvecklas.  

 4.2.4.2 Arbetslivserfarenhet

En annan merit som värderas mycket högt av alla respondenter är erfarenhet av liknande arbete. 

Innebörden  av  denna  merit  varierar,  men  om  man  tar  hänsyn  till  svar  på  kontrollfrågor  om 

återkommande  vikarier  och  deras  kompetens  syns  det  tydligt  att  erfarenheten  av  ha  arbetat  på 
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samma arbetsplats värderas mycket högt. Om dessa sökande räknas som interna stämmer denna 

prioritering  överens  med  målet  med  meritvärdering  om  deras  företräde.  Vad  gäller  tekniska 

möjligheter kan man söka både på dem med erfarenhet av vårdarbete och även nyansera hur lång 

erfarenhet det ska vara. Det finns en sökfunktion som gör att en lista av sökande som har arbetat på 

Luleå  kommun  kommer  upp.  Även  de  respondenter  som  inte  använder  sig  av  många  andra 

sökfunktioner nyttjar dessa. Ingen av respondenterna har dock nämnt att han eller hon exporterar en 

lista av dem som blev anställda som vikarier från systemet för att kunna leta upp dem nästa år.  

Andra sätt att spara den informationen har nämnts, vilket kan innebära att funktionen inte upplevs 

som smidig.  Denna tanke styrks av det  faktum att  åtta av tio respondenter  har uppgivit  att  OJ 

upplevs som icke användarvänlig utan att ha fått någon specifik fråga om användarvänlighet. Det är 

möjligt att funktionen inte används eftersom den ändå inte ger möjlighet att automatisera sökningen 

av återkommande vikarier helt. 

Både utbildning och erfarenhet är meriter som samtliga respondenter nämnde. Insikten om egna 

preferensen angående dessa meriter framstod som djup i intervjumaterialet: de flesta respondenter 

hade  motiverat  dessa  preferenser  utan  att  bli  tillfrågade  om  det.  De  kunde  rangordna  olika 

kombinationer av olika typer av utbildning och arbetslivserfarenhet. Ett återkommande tema under 

koden rekryteringspraktiker var respondenternas upplevelse av att det inte är möjligt att basera sitt 

val mestadels på dessa typer av meriter. Det kan exemplifieras med en citat från respondent 1: 

”I första hand undersköterskeutbildning, helt klart. Vilket är jättesvårt, det får vi oftast inte  
ta på. I andra hand är det då tidigare erfarenheter av omvårdnadsarbete inom äldrevården.  
Och i tredje hand tar man ju den som är e.. g.. Bra, helt enkelt!” 

 4.2.4.3 Engagemang och intresse

Bland  de  mindre  formella  kvalifikationerna  som  respondenterna  gärna  såg  hos  sökande  fanns 

egenskaper som kan sammanfattas med orden engagemang och intresse. Respondent 6 uttryckte det 

på följande sätt: 

”Och att man skriver också att man har en...men om man inte har erfarenhet så fångar det  
att man skriver, att man visar verkligen intresse för just det här jobbet. Det betyder ju  
mycket. Inte att jag söker 14 till sommarjobb och jag tar det jag får för att jag vill samla in  
pengar och åka till Mexiko till hösten.”

För  respondenterna  kunde  intresset  för  sökande  handla  om  motivation  utöver  att  vilja  ha  ett 

sommarjobb – eller en mer specificerad nyfikenhet. Respondent 8 medgav:
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”Jag söker ju personer som framför allt har intresse av målgruppen.” 

För  respondent  4  var  intresse  snarare  en  utgångspunkt  för  dialogen  om sökandes  tankar  kring 

arbetet: 

”Då hittar jag den i OJ och läser på om vad det handlar om för person, om den verkar  
vara intressant och intresserad av det här jobbet. Och då ringer jag personen och frågar  
lite om hur de har tänkt när de har sökt det här jobbet, varför de vill jobba med det här.”

De flesta har tagit upp engagemang och intresse som urvalskriterier. Dessa kriterier överensstämmer 

med kommunens värdegrund som anges i annonsen: 

”Våra verksamheter präglas av en gemensam värdegrund; Engagemang, Ansvarstagande  
och Kompetens.”12 

Respondenterna avläser intresset hos de sökande på olika sätt. Vissa gör det genom att välja de som 

har valt deras verksamhetsområde. Detta visade sig vara särskilt aktuellt för verksamhetsområdet 

hälsa,  sjukvård  och rehabilitering  och  för  verksamhetsområdet  ordinärt  boende.  Många avläser 

intresse  via  det  personliga  brevet.  Som  det  påpekades  under  rubriken  utbildning,  ser  flera 

respondenter de sökandes val av utbildning som en möjlighet att avläsa deras intresse för att arbeta 

med människor och inte enbart som ett mått på formel kompetens. 

 4.2.4.4 Kommunikation

De sökandes förmåga att kommunicera har visat sig vara viktig för de intervjuade rekryterare. De 

allra flesta respondenter har tagit upp kommunikationen i sina berättelser. Många av dem har dock 

enbart  nämnt  dessa  krav  när  de  tillfrågades  om deras  eventuella  strävan  mot  mångfald  under 

vikarierekryteringen. Först har dessa sex respondenter beskrivit sin kravprofil och urvalskriterier för 

alla sökande – utan att nämna språkkrav eller sökandes sätt att kommunicera. Sedan, när de svarade 

på en fråga om de jobbar för mångfald i organisationen har de förtydligat hur viktigt det är för 

sökande med utomnordisk bakgrund att kunna svenska bra. Det kan illustreras med en citat från 

intervjumaterialet:

”Det här med utländska... med utländsk härstamma som bosatte sig här, ja, att de ska  
kunna svenska språket, att de ska kunna uttrycka sig och förstå våra kunder.”

Bara två respondenter nämnde kommunikationen innan de tog upp frågan om mångfald som ett 

allmänt krav när de berättade om sin kravprofil. Tre respondenter har nämnt språkkunskaper i andra 

språk än svenska som en merit då vissa brukare i deras verksamhetsområde uppskattar när vikarier 

12 Se bilaga 1.
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talar deras modersmål. En rad forskare varnar just för språkkunskaper som ett riskområde när det 

gäller  diskriminering vid rekryteringen  (Erikson et  al.,  2007,  Hjerm and Schierup, 2007,  Korpi, 

2001,  Vilhelmsson,  2002). Utifrån  respondenternas  svar  stämmer  inte  sättet  att  använda 

kommunikation  och  språk  som  urvalskriterium  i  vikarierekryteringen  överens  med  målet  mer 

meritvärderingen att säkerställa att ingen diskriminering sker. 

Samtliga  respondenter  har  dock  tydliggjort  att  det  finns  en  strävan  efter  mångfald  i  hela 

organisationen  och att  de  också  strävar  efter  den.  Det  är  möjligt  att  deras  urval  i  relation  till 

språkkunskaper  och  kommunikation  ligger  på  praktisk  medvetandenivå  enligt  Giddens 

klassificering  (Giddens, 1984). Med ålder som mått på delad erfarenhet inom organisationen kan 

man säga att det beskrivna sättet att hantera språkkraven sannerligen inte kan kopplas till Scheins 

definition av organisationskulturen  (Schein, 2004). Ålder hos de respondenter som utifrån deras 

svar  ställer  olika  språkkrav  på olika respondenter  beroende på deras  ursprung varierar  kraftigt, 

mönstret skär igenom åldersgrupperna. 

 4.2.4.5 Ålder

Respondenterna  använder  ålder  som  ett  mått  på  olika  sociala  färdigheter  som  t.ex.  personlig 

mognad, integritet, professionellt förhållningssätt. Respondent 5 berättar:

”Jag kan också titta lite grann vad var det för ålder. Beroende på vilken verksamhet det ska  
till. Till vissa verksamheter så kanske man...Du får då inte vara alltför ung. Du ska ju vara  
trygg i dig själv.”

Respondent 8 återger sin föreställning om en viss önskvärd ålderskorridor bland sökande:

”De som man kan vara tveksamma till är alltså de som är väldigt upp till åren. […]  
...någon som är i femtioårsåldern, har utbildning sedan länge och så undrar man varför  
har inte de jobb? Då kan man titta till lite extra. Men annars...Och sedan om de är lite  
unga, ja, alltså ålder. De ska helst vara arton. Arton- nitton. Alltså de som är väldigt unga.  
Är det någon som är arton då är det ingen som jag tar in i första läget.”

Alla  respondenter  som  använder  ålder  som  ett  urvalskriterium  betonar  vikten  av  att  inte 

diskriminera i rekryteringen. Colin Duncan och Wendy Loretto visar att rekryterarens förutfattade 

meningar om de sökande kan leda till statistisk diskriminering  (Duncan and Loretto, 2003). Med 

tanke på målet med meritvärderingen i Luleå kommun att säkerställa att ingen diskriminering sker 

bör  rekryterarens  attityder  till  sökandes  ålder  medvetandegöras.  Detta  skulle  kunna leda  till  att 

insikten i egen rekryteringsprocess kommer upp till en diskursiv medvetandenivå enligt Giddens 

definition (Giddens, 1984). 
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 4.2.4.6 Sociala färdigheter

En rad kriterier som respondenterna tog upp kan sammanfattas som social kompetens. Respondent 

10 har tydliggjort sina önskemål om sökandes sociala färdigheter på följande sätt: 

”Man kan ställa krav, man törs ställa frågor... […] Det är väl de egenskaperna som jag  
tycker är ganska viktiga bortsett från de här formella som är på papper.”

 Den respondenten var en av de två som berättade om sina krav på social kompetens på ett explicit 

sätt, förklarat varför dessa kriterier är viktiga för urvalet och berättat om ett sätt att avläsa dessa 

egenskaper  under  vikarierekryteringen.  Enligt  de  två  respondenternas  berättelse  tillämpas  dessa 

urvalskriterier  på  hela  gruppen  sökande.  Om  man  jämför  dessa  respondenter  med  resten  av 

urvalsgruppen finns det en faktor som skiljer dem från resten av urvalsgruppen: de rekryterar färre 

vikarier i år och får mer stöd med urvalet. 

Det  är  möjligt  att  medvetenhet  om  krav  på  just  sociala  färdigheter  ligger  på  en  lägre 

medvetenhetsnivå  hos  flera  respondenter  i  urvalsgruppen.  De  delar  av  urvalsprocessen  som 

respondenterna hade svårt att definiera och förtydliga behandlas under nästa rubrik. 

 4.2.5 Svart låda

Ett återkommande tema under koden rekryteringspraktiker var respondenternas upplevelse att deras 

urvalsprocess eller en del av den är oklar för dem på förhand och i efterhand. Följande citat kan 

illustrera denna upplevelse. 

”Jag tänker inte så mycket på hur jag gör, jag bara gör.”

”Det är lite rysk roulette alltså.”

”Det är en chansning, kan jag säga.”

”Sedan så tar vi de som ingen alls erfarenhet har också. Då chansar vi lite grann.”

”Men jag brukar läsa de personliga breven också, och jag vet inte om det låter dumt med  
jag går faktiskt mycket på magkänsla.”

”Ja, det är ju lite svårt för att det är mer av en känsla som man får i kroppen.”

Även om mönstret bara kan urskiljas tydligt hos tre respondenter av tio kan det vara viktigt att  

uppmärksamma  det,  eftersom  en  situation  då  en  del  av  urvalsprinciperna  förblir  oklara  för 

rekryteraren  kan  leda  till  svårigheter  att  säkerställa  att  ingen  diskriminering  sker.  Just  i 

vikarierekryteringen,  då  flera  rekryterare  upplever  att  de  inte  alltid  kan  ha  utbildning  och 
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arbetslivserfarenhet  som grund för  att  välja  bland  många  sökande,  kan  högre  medvetenhet  om 

mindre  formella  urvalskriterier  spela  en  viktig  roll.  Samtliga  respondenter  kunde  efter  några 

följdfrågor utveckla vilka urvalsprocesser som står bakom orden ”chansning” och ” rysk roulette”. 

En del  av respondenternas  praktiker  som ligger  på ett  praktiskt  medvetandenivå stämmer  ändå 

överens med kommunens riktlinjer och värden:

”Då kan man försöka läsa av om de – är intresserade, om de har bra människokännedom,  
bra människosyn, respekt för gamla, empati och sådana saker.” 

Ett  sådant  beteende  kan  vara  en  av  de  positiva  effekterna  av  organisationskultur  som  Schein 

refererar  till  (Schein,  2004) eftersom alla  respondenter  under  tema  har  arbetat  väldigt  länge  i 

organisationen. De har dock inte arbetat där lika länge så den effekten kan diskuteras. 

En av respondenterna berättar att intervjuprocessen i den osäkra urvalssituationen kan bli ett sätt att  

kontrollera sociala färdigheter hos sökande: 

”Är det en person som inte kan ge någon form av kontakt efter en kvart, en halvtimmes  
samtal med mig, då klarar de inte (respondentens verksamhetsområde) heller”.

Dock har just de respondenter vilkas urvalsprocess kan tyckas ligga på praktisk medvetandenivå i 

större utsträckning än andra respondenter använt sig av informella rekryteringsmetoder då sökandes 

initiativ  kan  avgöra  mycket.  Referenser  från  sökanden  som rekommenderar  sina  kompisar  har 

nämnts flera gånger. En av respondenterna i gruppen har uppgivit att den enda gången som denne 

minns att en ny okänd person med utomnordisk bakgrund anställdes som vikarie, var det efter en 

informell referens. Man kan diskutera huruvida informella metoder i sig är problematiska eller inte. 

När en stor del av rekryteringsprocessen genomförs med hjälp av informella metoder kan det bli en 

faktor som höjer  diskrimineringsrisken, i  kombination med att  rekryteraren kan använda en del 

urvalskriterier som han eller hon inte har reflekterat om. 

Att en del av urvalsprocessen ligger på praktisk medvetandenivå hos en del respondenter kan bero 

på olika faktorer. Om man tänker tillbaka till urvalsvariablerna kan det konstateras att det finns både 

män och kvinnor bland dessa respondenter men det är inte så att det kan urskiljas bland alla män 

eller alla kvinnor i urvalsgruppen. De arbetar inte inom ett verksamhetsområde och tillhör olika 

åldersgrupper.  När  det  gäller  åldersvariabeln  kan  det  dock  noteras  att  några  respondenter  som 

närmar sig pensionsåldern finns i  den gruppen. De har dessutom själva refererat  till  sin ålder i  

berättelse om sina urvalspraktiker, t.ex.:
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”Jag är gammal och möglig på den här posten”

”Nu har jag jobbat med det här i (*) år så jag har mina egna idéer”

Alla de fyra respondenter som är de äldsta i urvalsgruppen har på olika sätt nämnt sin ålder som en 

viktig faktor för deras urvalsprocess. Några av dem som inte har uttryckt att de inte är säkra på 

vilket sätt de väljer bland sökande uttryckte sig på följande sätt: 

”(viskar) Jag har jobbat för länge! (skratt) Man har det här bak... alltså om man har 
jobbat väldigt länge då har man det någonstans där baki på hårddisken. Jag har jobbat  
alldeles för länge.”

”Det är åldern. Jag jobbar på rutin tror jag.” 

Kan den inkörda rutinen ha bidragit till  en viss osäkerhet och mindre uttryckta reflektioner om 

urvalskriterier? De respondenter som citeras ovan kunde återge sina urvalskriterier, både mer och 

mindre formella, i många fall utan att bli tillfrågade om de direkt har de definierat t.ex. vilka sociala 

färdigheter de värdesätter och hur de brukar avläsa dessa egenskaper hos sökande i data som finns i 

OJ. Respondenter vilkas uttalanden fanns under koden svart låda kunde snarare exemplifiera sitt 

urval. Det kan vara en tolkningsfråga eller deras sätt att uttrycka sig i stunden, men det finns även 

andra faktorer som förenar dessa tre respondenter. Om man jämför dem med andra respondenter i 

urvalsgruppen har  de ansvar för att  rekrytera fler  vikarier.  Dessutom har  de tydligare än andra 

uttryckt  sin  upplevelse  av  OJ  som ett  system som inte  är  användarvänlig.  Således  kan  högre 

arbetsbelastning och sämre upplevd teknisk stöd vara viktiga faktorer här. 
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5. Diskussion och slutsatser

Den  generella  slutsats  som  man  kan  dra  om  urvalsgruppen  utifrån  analysen  är  att 

rekryteringspraktiker och tekniska möjligheter till urvalet stämmer överens med rekryteringens mål. 

De  fyra  målen  med  meritvärderingen  som  tydliggörs  i  rekryteringsriktlinjerna  genomsyrar 

rekryteringsarbete i urvalsgruppen: 

”säkerställa formella behörighetskrav, bedöma den reella kompetensen genom en  
sammanvägning av kunskaper, färdigheter och personliga egenskaper, säkerställa att ingen  
diskriminering sker, ge interna sökande företräde vid likvärdiga meriter” (Luleå kommun, 
2012. S. 8)

 OJ gör det tekniskt möjligt att välja ut sökanden utifrån dessa mål även om en del av informationen 

kan vara svår att avläsa utan att träffa sökande.  

Det  finns  dock  vissa  möjligheter  till  utveckling  när  det  gäller  användningen  av  de  tekniska 

möjligheterna som OJ ger för urvalet. Ett successivt urval som sker när rekryterarna inte använder 

sig av sökfunktionerna med fasta svarsalternativ kan leda till att sökande med likvärdiga meriter 

inte  får  lika  chanser  vid  rekryteringen.  De  flesta  respondenter  upplever  att  OJ  gör 

rekryteringsarbetet  effektivare,  men  samtidigt  upplever  de  systemet  som  icke-användarvänligt. 

Vissa individuella rekryteringsstrategier i urvalsgruppen går ut på att använda sökningen i OJ så lite 

som möjligt.  Bristande användarvänlighet  är  ett  problem som rekryterare ofta  träffar  på när  de 

använder sig av IT-stöd (Cober et al., 2003). Om de mönster som synliggjordes i undersökningen 

fanns i populationen rekryterare vid Luleå kommuns socialförvaltning finns det risk att en betydlig 

del av populationen i större utsträckning använder sig av informella urvalsmetoder. Det kan leda till 

höga diskrimineringsrisker för sökande med ett mindre kontaktnät. 

Det  finns  ett  tydligt  mönster  i  respondenternas  urvalspraktiker.  Rekryterare  värderar 

arbetslivserfarenhet från sin egen del av verksamheten mycket högt, och urvalsprocessen bygger på 

den  prioriteringen.  Detta  stämmer  överens  med  målet  att  ge  interna  sökande  förtur.  Vissa 

urvalsmönster i den undersökta gruppen tyder på hög risk till statistisk diskriminering enligt ålder 

och ursprung. En rad respondenter använder ålder som mått på social kompetens. En betydlig del av 

urvalsgruppen  berättar  om  kommunikation  som  urvalskriterium  för  sökande  med  uppfattad 

utomnordiskt  bakgrund  men  inte  för  alla  sökande.  Det  stämmer  inte  överens  med  målet  att 

säkerställa att ingen diskriminering sker från rekryteringsriktlinjerna. 
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Respondenternas urvalsprocess har undersöks utifrån Giddens klassificering av medvetandenivåer. 

För de flesta ligger de urvalskriterier som i det här arbetet kallas för formella13 på en diskursiv 

medvetandenivå. Det faktum att det finns en grupp rekryterare i urvalsgruppen vars urvalskriterier 

ligger  på  praktisk  medvetandenivå  kan  vara  oroväckande.  En  betydlig  del  av  respondenterna 

nämnde sociala färdigheter bland sina urvalskriterier, men mycket få respondenter inkluderade på 

ett explicit och reflexivt sätt de sociala färdigheterna i sin kravprofil. Urvalskriterierna kopplade till 

sociala  färdigheter  hos  sökande  bör  medvetandegöras  med  tanke  på  punkten  i 

rekryteringsriktlinjerna  där  rekryterarens  ansvar  för  att  ”finslipa  kravprofilen”  (Luleå  kommun, 

2012. S. 6).  

 5.1 Begränsningar och förslag till följdforskning
Eftersom  undersökningen  bygger  på  kvalitativa  metoder,  och  urvalet  av  respondenter  inte  är 

slumpmässigt  kan  resultaten  inte  generaliseras  till  hela  populationen  rekryterare.  Man kan  inte 

utifrån materialet säga huruvida de finns och hur utspridda de upptäckta praktiker och mönster är i 

populationen men det är rimlig antagande att samma mönster kan förekomma, särskilt i de fall då 

alla eller de flesta respondenter har uttryckt sig på ett liknande sätt – eller när ett utspritt mönster  

saknar  en direkt  koppling  till  intervjuarens  frågor.  En kvantitativ  totalundersökning med frågor 

grundade i den här studie skulle kunna belysa samma problematik i hela populationen. 

Man  kan  även  diskutera  huruvida  en  bredare  användning  av  IT-urval  skulle  leda  till  lägre 

diskrimineringsrisker. För att kunna uttala sig om det med större säkerhet bör sökandes perspektiv 

uppmärksammas. Flera respondenter har tagit upp ett eventuell bortfall av kompetenta sökande t.ex. 

med  läs-  och  skrivsvårigheter  eller  sökande  som  upplever  OJ  som  icke-användarvänlig 

ansökningsverktyg. En omfattande undersökning av OJ ur sökandes perspektiv skulle kunna bidra 

till att den eventuella bortfallen uppmärksammades. 

13 Nämligen krav på utbildning och arbetslivserfarenhet.
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7. Bilaga 1: Jobbannonsen 

Semestervikariat vård och omsorg 2012

Arbetsplatsbeskrivning
Socialförvaltningen har kunden i centrum och utgår ifrån Socialnämndens vision ”Meningsfullt liv i 
Luleå”. Med kvalitet, engagemang, omsorg och förståelse ska vi, inom ramen för vårt uppdrag och 
gällande lagstiftning, tillgodose behov som uppfyller våra medborgares önskemål. 
Socialförvaltningen är indelad i verksamhetsområdena Individ och familj, Hälso- sjukvård och 
rehabilitering, Stöd och Omsorg, Ordinärt boende samt Vård och omsorgsboende. 

Sök sommarjobb hos oss! Som medarbetare i Luleå kommun är du en nyckelperson. Vår 
gemensamma värdegrund är en ledstjärna där verksamheten präglas av engagemang, 
ansvarstagande och kompetens 

Arbetsbeskrivning
Inom våra verksamheter kan du arbeta som undersköterska/vårdbiträde inom hemtjänst, vård- och 
omsorgsboende samt Resurscentrum Fyren. Du kan även arbeta som 
handledare/rehabiliteringsassistent/ledsagare inom stöd och omsorg samt som personlig assistent. 

Hemtjänst 
Arbetet innebär att du besöker kunden i dennes hem. Du ger service och personlig omvårdnad 
beroende på vilken hjälp kunden blivit beviljad; morgontoalett, på- och avklädning, dusch, hårvård, 
städning etc. Arbetet består till stor del av ensamarbete, även om du ingår i ett arbetslag och utgår 
från en gemensam grupplokal. B-körkort är en fördel. 

Vård och omsorgsboende 
Inom vård- och omsorgsboende arbetar du med kunder som har behov av stöd och omvårdnad 
dygnet runt. På boendet arbetar du utifrån varje kunds individuella behov. Arbetet innebär att ge 
kunden omvårdnad, service och ett dagligt liv med socialt innehåll. B-körkort är en fördel för att 
arbeta i byarna.

Stöd och omsorg 
Som handledare/rehabiliteringsassistent/ledsagare arbetar du med barn, ungdomar samt vuxna med 
olika funktionsnedsättningar såsom utvecklingsstörning, neuropsykiatriska och psykiska 
funktionsnedsättningar. Du arbetar på något av våra gruppboenden, stödboenden, korttidshem, 
dagverksamheter eller som ledsagare på olika aktiviteter. Arbetet innebär att ge stöd och service 
samt sociala aktiviteter till kunder utifrån den enskildes behov.

Personlig assistent 
Som personlig assistent arbetar du hos kund som bor i eget boende och du har din arbetsplats i 
dennes hem. Därför är den personliga lämpligheten utifrån kundens behov viktig. I arbetet ska du ge 
stöd till kunden för att denne ska kunna leva ett så självständigt liv som möjligt. I arbetet ingår alla 
förekommande sysslor i ett hem och är oftast ett ensamarbete.

Hälso-, sjukvård och rehabilitering
Korttidsboende – som undersköterska/vårdbiträde på ett korttidsboende arbetar du med att stödja 
kundens vilja och möjlighet att bo kvar i det egna hemmet. Korttidsboende vänder sig till 
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kundgrupper i alla åldrar med behov av social utredning, övergångsboende, avlastning eller 
konvalescens. 

Nattpatrull/Trygghetslarm 
Som undersköterska/vårdbiträde utför du planerade vårdinsatser i kundens eget hem samt svarar på 
kundlarm dygnet runt. B-körkort krävs. 

Sommarresurs 
Du arbetar inom samtliga verksamheter med att ge kunden omvårdnad och ett dagligt liv med 
socialt innehåll. Du får ett schema men vikariebehovet för dagen styr var du arbetar. B-körkort är en 
fördel. 

Kvalifikationer
Arbetet kräver att du är flexibel, ansvarsfull och innehar god empatisk förmåga. Vi sätter stort värde 
på god samarbetsförmåga, ett positivt synsätt samt engagemang mot både kunder och 
arbetskamrater. 

Vi ser gärna att du har utbildning och/eller erfarenhet inom vård och omsorg.

Du ska ha fyllt 18 år och kunna arbeta varierad arbetstid, dag/kväll, helg eller natt. Körkort är en 
fördel framförallt inom hemtjänsten men även inom övriga verksamheter då det finns arbetsplatser 
utanför Luleås stadskärna. 

Du kan läsa mer om våra verksamheter på www.lulea.se 

Anställningens omfattning
Anställningsform: Sommarjobb / Säsongsanställning 
Omfattning: Heltid / deltid Enligt avtal 

Ansökan
Ansök senast: 2012-06-30 
Referensnummer: A245360 
Du kan söka detta jobb genom: 
Göra en digital ansökan via denna länk. 

Lön
Typ: Timlön Individuell lönesättning tillämpas 

Anställning
Antal annonserade arbetstillfällen: 300
Dag/kväll/natt/helg 
Kontaktpersoner
Kontaktperson 
rekryteringsenheten@soc.lulea.se 
Facklig företrädare 
Övrigt

Vi ber dig söka tjänsten via ansökningsformuläret som är kopplat till annonsen. Använd länken 
under rubriken ”Ansökan”. Urvalet sker i en databas utifrån ditt ansökningsformulär. Vi ber dig 
därför fylla i formuläret så noggrant som möjligt. 
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Vi värdesätter de kvaliteter som en jämn ålders- och könsfördelning samt kulturell mångfald tillför 
verksamheten. 

Våra verksamheter präglas av en gemensam värdegrund:
Engagemang, Ansvarstagande och Kompetens. 

Socialförvaltningen begär att få se utdrag
Läs mer: http://www.lulea.se 
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8. Bilaga 2: Intervjuguide rekryterare

Inledning 
• Informerat samtycke
• Försäkran om anonymitet
• Syfte med arbetet

Bakgrundsfrågor
• Kön
• Ålder

Verksamhet, bakgrund
• Skulle du kunna berätta lite om verksamheten?

◦ Vad är det specifika med din del av verksamheten jämfört med annan verksamhet inom 
Socialförvaltningen?

• Mål i rekryteringsarbetet?
• Vilka rekryteringsbehov uppstår det i samband med sommarsemestrar?

◦ Hur många brukar du rekrytera? 
◦ Vilka meriter och egenskaper prioriterar du när du letar efter nya vikarier? 

• Vilket/vilka mål arbetar du mot när du håller på att rekrytera sommarvikarier? 
◦ Finns det riktlinjer för vikarierekryteringen som du kan följa? 
◦ Vilka punkter eller mål i de eventuella riktlinjerna som du tänker på mest i samband med 

vikarierekryteringen?

Praktiker
• Har du återkommande vikarier, de som har sommarjobbat hos dig tidigare och som kanske 

återvänder i år? 
◦ Hur många? 
◦ Hur går du tillväga när du vill anställa en sommarvikarie som du haft tidigare? 
◦ Skulle du kunna berätta om de återkommande vikariernas kompetenser?

• Hur går du tillväga när du vill hitta en ny vikarie?
◦ Skulle du kunna beskriva sökprocessen i OffentligaJobb? 
◦ Vilka sökkriterier använder du dig av först? 
◦ Om du inte har hittat ”lediga” vikarier under första sökningen vilka andra kriterier 

använder du dig av? 
◦ Hur väljer du kandidater efter det första urvalet om det finns fler än du behöver? Vad kan 

få dig att välja/välja bort en kandidat?
• När du gör en sökning, ser du namn på vikarier som du aldrig har träffat tidigare? 

◦ Skulle du täcka namn på sökande om du skulle hitta en sådan funktion på 
OffentligaJobb?

• Strävar du efter jämn könsfördelning och mångfald när du rekryterar sommarvikarier?
◦ Hur arbetar du med dessa frågor? 
◦ Finns det utmaningar i det arbetet? 
◦ Vilka? 
◦ Hur brukar du hantera dem? 

• Brukar du vända dig till personalenheten i samband med vikarierekryteringen? 
◦ Med vilka frågor? 
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◦ Vilken/vilka frågor diskuterade du med dem senast? 
◦ Vilka svar/råd fick du?

Tekniska aspekter
• Hur har du lärt dig att använda OJ?

◦ Fanns det någon internutbildning som du kunde gå? Ja: Vad tycker du om den? Om du 
tänker på dina behov av att använda OffentligaJobb och utbildningen, vad kan du säga 
om den? Har du fått lära dig det du behöver?

• Möter du svårigheter eller problem i ditt arbete med OJ tekniskt?
◦ Om du skulle få möjlighet att förändra IT-stödet, vad skulle du ändra på? 
◦ Finns det sökfunktioner som du saknar i OJ för tillfället? 
◦ Har du utvecklingsförslag angående OJ?

• Ser du några starka sidor med OJ?
◦ Vilka är de? 
◦ På vilket sätt hjälper det dig i ditt arbete? 
◦ Har du varit med om en annan form av rekryteringsstöd/ rekryteringsrutinen utan IT-

stöd? 
◦ Skulle du kunna jämföra rekryteringen med hjälp av OJ och rekryteringen med hjälp av 

ett annat/andra program? 
◦ Skulle du kunna jämföra vikarierekryteringen med OJ och vikarierekryteringen utan IT-

stöd? 

Avslutning 
• Tack för medverkan och tid
• Ytterligare en försäkran om anonymitet
• Information om möjligheten att ta bort sina svar från undersökningen
• Information om möjligheten att ta del av resultaten
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9. Bilaga 3: Intervjuguide semestersamordnare

Inledning
• Informerat samtycke
• Försäkran om anonymitet
• Syfte med arbetet

Bakgrund
• Kön
• Ålder

Allmänt
• Vilken roll har du i vikarierekryteringen? 

◦ På vilket sätt använder du Offentliga Jobb i ditt arbete?

Mål
• Hur många vikarier rekryteras det till Luleå Socialförvaltningens verksamhet i år?
• Vilket/vilka mål arbetar du mot när du håller på att rekrytera sommarvikarier? 

◦ Finns det riktlinjer för vikarierekryteringen som du kan följa? 
◦ Vilka punkter eller mål i de eventuella riktlinjerna som du tänker på mest i samband med 

vikarierekryteringen? 
• Arbetar du mot jämn könsfördelning och mångfald?

◦ Om ja:
▪ På vilket sätt? 
▪ Vilka mål har du i det arbete? 
▪ Vilka utmaningar finns det? 

◦ Om nej: 
▪ Varför inte? 
▪ Brukar resultaten av det arbetet utvärderas? 
▪ Finns det statistik över könsfördelning och mångfald i vikarierekryteringen?

Verksamhet,  praktiker
• Vilka frågor brukar du få från chefer i samband med vikarierekryteringen?

◦ Skulle du kunna dela upp dessa frågor i olika typer? 
◦ Hur brukar du hantera olika typer av frågor? 
◦ Berätta om en fråga som du har fått i dag. Vad svarade du?

• I intervjuerna har det kommit upp att personalenheten hjälper till med gallringen. Är det en 
av dina uppgifter?

• Om ja:
◦ Skulle du kunna beskriva gallringen som process? 
◦ Vilka sökfunktioner använder du dig av i Offentliga Jobb? 
◦ Vilka kriterier använder du dig av? 
◦ Hur prioriterar du olika kriterier? Vilka meriter är de viktigaste? Vad kan få dig att 

välja/välja bort en kandidat?

Tekniska aspekter
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• När du gör en sökning ser du namnen på vikarier som du aldrig har träffat tidigare, skulle du 
då täcka namnen på de sökande om du skulle hitta en sådan funktion på Offentliga Jobb? 

• Hur har du lärt dig att använda Offentliga Jobb?
◦ Fanns det någon internutbildning som du kunde gå? 
◦ Om ja: 

▪ Vad tycker du om den? 
▪ Om du tänker på dina behov av att använda Offentliga Jobb och utbildningen, vad 

kan du säga om den? Har du fått lära dig det du behöver? 
• Utbildar du chefer i hur man använder sig av det IT-stödet?
• Har du några svårigheter med OJ som IT-stöd i vikarierekryteringen?

◦ Skulle du vilja förändra någonting? Finns det sökfunktioner som du saknar?
• Vilka är styrkorna med Offentliga Jobb? Har du arbetat med liknande IT-system?

◦ Om ja: Skulle du kunna jämföra dem med OJ
◦ Har du varit med om sommarrekryteringen utan IT-stöd? Vad har förändrats i och med 

OJ?

Avslutning
• Tacka för medverkan och tid
• Ytterligare en försäkran om anonymitet
• Informera om möjligheten att ta bort sina svar från undersökningen
• Informera om möjligheter till att ta del av resultaten

46



10. Bilaga 4. Enkät för dem som söker sommarjobb vid Luleå 

kommuns socialförvaltning

OBSERVERA! Alla enkätfrågor är obligatoriska att svara på. Detta innebär att ALLA enkätfrågor 
måste besvaras oavsett hur frågan är ställd. Ingen fråga kan lämnas obesvarad och följdfrågor går 
inte att hoppa över. 
Finns det någon fråga med textsvar som du inte tycker är aktuell kan du skriva en punkt, streck, 
kryss eller liknande i det fältet, men alla frågor måste som sagt besvaras oavsett hur frågorna är 
utformade. 

 1. Jag söker vikariat i första hand som... 
 a) Undersköterska/vårdbiträde - Vård och omsorgsboende
 b) Undersköterska/vårdbiträde – Hemtjänst
 c) Personlig assistent
 d) Handledare/Ledsagare/Rehabiliteringsassistent
 e) Sommarresurs
 f) Undersköterska/vårdbiträde - Resurscentrum Fyren
 g) Intresserad av alla befattningar/verksamheter 

 2. Är du utbildad undersköterska? 
 a) Ja
 b) Nej
 c) Pågående med examen 2012 

 3. Har du annan vårdutbildning? 
 a) Ja
 b) Nej

 4. Pågående vårdutbildning: Beskriv vilken vårdutbildning du har. Har du ingen 
vårdutbildning - skriv ett x i rutan för att komma vidare. 
 a) [textruta, 1000 tecken]

 5. Har du utbildning med inriktning mot stöd till personer med funktionsnedsättningar? 
 a) Ja
 b) Nej

 6. Pågående utbildning: Beskriv vilken utbildning du har inom stöd till personer med 
funktionsnedsättningar. Har du ingen utbildning inom området - skriv ett x i rutan för att 
komma vidare. 
 a) [textruta, 1000 tecken]

 7. Har du kunskaper i teckenspråk? Beskriv gärna dina kunskaper närmare i ditt personliga 
brev. 
 a) Ja
 b) Nej 

 8. Övrig utbildning. Har du ingen övrig utbildning - skriv ett x i rutan för att komma vidare.
 a) [textruta, 1000 tecken]
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 9. Har du erfarenhet av vård och omsorgsarbete? Om du har erfarenhet inom området beskriv 
detta närmare i det personliga brevet. 
 a) Ja
 b) Nej
 c) Ja, feriejobb/praktik 

 10.Hur lång erfarenhet av vård och omsorgsarbete har du? 
 a) Ingen erfarenhet
 b) Mindre än 1 år 
 c) 1-2 år 
 d) 2-5 år
 e) Mer än 5 år 

 11. Övrig arbetserfarenhet/praktik. Har du ingen arbetserfarenhet/praktik - skriv ett x i rutan för 
att komma vidare. 
 a) [textruta, 1000 tecken]

 12.12. Har du körkort till personbil? 
 a) Ja
 b) Nej 
 

 13.Har du tillgång till bil? 
 a) Ja
 b) Nej 

 14.Vilket datum kan du tidigast börja arbeta? 
 a) [ruta för datumet]

 15.  Hur länge kan du arbeta? Ange datum för sista arbetsdag. 
 a) [ruta för datumet]

 16.Ange referenser. Vi tar referenser på sökande som blir aktuell för intervju. Har du inga 
referenser från arbetslivet går det bra med lärare, handledare etc. Har du inga referenser att 
ange - skriv ett x i rutan för att komma vidare. 
 a) [textruta, 1000 tecken]

 17. Interna referenser ser vi som värdefullt och enligt våra riktlinjer kontrolleras dessa alltid. 
Har du tidigare arbetat inom Luleå kommun? 
 a) Ja
 b) Nej 

 18.Socialförvaltningen begär att få se utdrag ur Rikspolisstyrelsens belastningsregister vid 
rekrytering. Blankett för att beställa utdrag finns på Rikspolisstyrelsens webbplats. Du ska 
kunna uppvisa orginalutdraget i ett oöppnat kuvert till oss vid eventuell anställning. Då 
handläggningstiden varierar bör du beställa ett utdrag snarast. Jag är medveten och har tagit 
del av informationen att Socialförvaltningen begär att få se utdraget vid en eventuell 
anställning. 
 a) Ja
 b) Nej
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11. Bilaga 5. Urval: fördelning
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49

vård och omsorg
hälsa, sjukvård, rehabilitering
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